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บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

มี จ ริ ย ธรรม และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย 

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงานทุกๆ ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน
ทำให้ ในปี 2562 บริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO45001 : 2018 สำหรับงานก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจำหน่ายอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสถานีวัดและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างสถานีบริการ การบำรุงรักษาสถานีบริการ และการจำหน่าย
ระบบปั๊มอุตสาหกรรม และยังคงรักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 

ได้อย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ ให้ความเชื่อมั่น
และสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทเสมอมา ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
รองประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย 1 ใน 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้อง
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.

นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

โดยในการประชุมได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ ดังนี้
1.
สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดย
ได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง
ที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
2.
พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ กำหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการ
ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3.
สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นอิสระ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และร่วมพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ข้อแนะนำและติดตามการดำเนินการแก้ ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ
4.
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และจรรยาบรรณตลอด
ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย กฎบัตร และจรรยาบรรณที่กำหนด ตามที่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายตามนโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส
5.
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสอบทาน
แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562 และประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้บริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
6.
การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนอยู่ ในเกณฑ์น่าพอใจและผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

7.

8.



การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิ บั ติ ง านในปี ที่ ผ่ า นมา ของผู้ ต รวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลบริ ษั ท ฯซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ต รวจสอบภายใน 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน รวมไปถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนอยู่ ในเกณฑ์
น่าพอใจ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและได้จัดทำรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชี ได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน
รายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งระบบ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อให้มีความมั่นใจได้
ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสำคัญโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงาน
ประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท

(นายเกียรติ วิมลเฉลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ดังนี้ 1. นายโรจน์ 

บุรุษรัตนพันธุ์ 2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข และ 3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ในกฎบัตร โดยในปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 และได้รายงานผล
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 จำนวน 3 คน คือ 1. นายเกียรติ วิมลเฉลา 2. นางวัชรี อัตถากร และ 3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติต่างๆอย่างครบถ้วน
2.
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่มิใช่ผู้บริหาร, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทและค่าตอบแทนที่ ไม่ ใช่ตัวเงิน เช่นการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
สำหรับกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562
3.
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการประจำปี
2562
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของกิจการโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดเทียบเคียงกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงานให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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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 2562 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมครบตามข้อกำหนดทุกครั้ง เพื่อสอบทานการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้มีการประเมินความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานสนับสนุน ด้านการตลาด และโครงการที่กำลังดำเนินการโดยครอบคลุม
ความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้
•
•
•
•

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบ 

และเพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(นายเกียรติ วิมลเฉลา)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ		
รายได้จากการก่อสร้าง		
รวมรายได้		
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
งบแสดงฐานะการเงิน

2562

883
894
1,777
103

739
961
1,700
74

53

20

1,994
789
29
1,176

2,239
1,046
47
1,146

(ล้านหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)

676
0.0787
0.0640
81.36
1.88

676
0.0301
0.03001
99.60
0.94

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

2.99
4.57
2.97
0.67
15.77

1.20
1.76
0.96
0.91
(2.02)

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม		
หนี้สินรวม		
ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม		
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
หุ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
กำไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย

หมายเหตุ : 1 เป็นอัตราที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

		 ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2563
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คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

คุณโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

คุณพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

คุณเกียรติ วิมลเฉลา

คุณอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

คุณวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

•
•
•
•

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

•
•
•
•

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

•
•
•
•

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

•
•
•
•

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

คุณวัชรี อัตถากร
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษา

คุณนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล

• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

คุณเกียรติ วิมลเฉลา

• รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
• รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

คุณโกศล สมบัติศิริ

• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก

คุณต่อโชค เล้าลือชัย

• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
(บริษัท เทคโทรนิค จำกัด)
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คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
1.

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
2. นายไกร วิมลเฉลา
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

2.

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

3.

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

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

4.

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

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

5.

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

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

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

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

6.

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

7.

นายโกศล สมบัติศิริ
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางมธุรส โหตรภวานนท์
นายสุรศักดิ์ จำรัสการ
นางสาวฐิตินันท์ หอธรรมรัตน์

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซี ทู ซี โซลูชั่นส์ จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

8.

นายซาเมียร์ ยามดักนี
นางสาวโซเนีย ยามดักนี
นายการันต์ ยามดักนี
นายเกียรติ วิมลเฉลา

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

9.

นายซาเมียร์ ยามดักนี
นางสาวโซเนีย ยามดักนี
นายการันต์ ยามดักนี
นายเกียรติ วิมลเฉลา

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายโกศล สมบัติศิริ
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
นางมธุรส โหตรภวานนท์
นางภัสสร เตมียกุล
นายสุรศักดิ์ จำรัสการ
นายเวคิน ดำรงรัตน์
นายภาคิน ก้อนกลีบ

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11

12

รายงานประจําปี 2 5 6 2

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 และให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปั๊มอุตสาหกรรม
แก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ต่อมาบริษัทฯ จึงขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

และธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ปี 2527 ธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเติบโตเป็นอย่างมาก กลุ่ม
ผู้บริหารของบริษัทฯจึงได้ขยายงานเป็นธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป นอกเหนือจากการขายและให้บริการหลังการขาย และเรียกกลุ่มธรกิจนี้ว่า “กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
(Engineered Pumps and Systems : EPS)”
ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้างวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยไปยังโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ ใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ และ
ก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติเพื่อวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติในจุดที่มีการซื้อขายตลอดทั้ง
กระบวนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติไปจนถึงผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก 

จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ เช่น
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ใน
สถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เรียกกลุ่มธุรกิจในส่วนนี้ว่า “กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and
Pipeline Transmission : MPT)”
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2547 ภาวะอุตสาหกรรมก๊าซ NGV มีการเติบโตอย่างมากและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรัฐบาลได้ส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและขยาย
ธุรกิจไปยังการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) ออกแบบและ
ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริการ
บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และบริการบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จึงได้จัดตั้ง
กลุ่มธุรกิจเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็น “กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)” และในปี 2560 กลุ่มธุรกิจนี้ ได้เล็งเห็นโอกาสใน
การขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น ไบโอแก๊ส, พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ 

จึงได้เปลี่ยนชื่อของกลุ่มธุรกิจนี้เป็น “กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group : ENG)”
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัดได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชัน
จำกัด
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท สยามราช จำกัด
(มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 338,350,000 บาท
ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท มี 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT)
2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group: ENG)
3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS)
นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจที่จอดรถ และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่
ธุรกิจพลังงานอื่นๆ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

8.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) มีกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) 3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
และมีกลุ่มบริษัทย่อยและบริษทร่วมทุน ประกอบด้วย 1) กลุ่มบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว
(TTN), กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (TKS และ CAPS) และ 2) กลุ่มบริษัทร่วมทุน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(C2C และ STS) และ ธุรกิจออกแบบก่อสร้างสำนักงาน (JST)
โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
1

2

3

4

5

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ
Metering and Pipeline
Transmission : MPT

กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทางเลือก
Energy Business
Group : ENG

กลุ่มธุรกิจระบบปั๊ม
อุตสาหกรรม
Engineered Pumps
and Systems : EPS

กลุ่มบริษัทย่อย
กลุ่มธุรกิจ สถานีวัดอัตรา
การไหลของของเหลว :
TTN
กลุ่มธุรกิจบริหารอาคาร
จอดรถ : TKS, CAPS

กลุ่มบริษัทร่วมทุน
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ :
STS, C2C
กลุ่มธุรกิจออกแบบ
ก่อสร้างสำนักงาน : JST

		
การประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามข้อ 9. ลักษณะการประกอบธุรกิจ (หน้า 18-31)
		
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพสำหรับการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจำหน่ายอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสถานีวัดและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างสถานีบริการ การบำรุงรักษาสถานีบริการ และการจำหน่ายระบบปั๊ม
อุตสาหกรรม
		
และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
สำหรับงานก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวัดและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
การก่อสร้างสถานีบริการ การบำรุงรักษาสถานีบริการ และการจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรม
		
จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการประกอบ
ธุรกิจกว่า 30 ปี

8.2 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

		
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกลุ่มธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่เชื่อถือและได้รับ
การยอมรับจากลูกค้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
		
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป้าหมายใน
การสร้างความยั่งยืนในธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13

14

รายงานประจําปี 2 5 6 2

8.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
เดือน/ปี
มกราคม 2560
พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

มีนาคม 2561
มิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
พฤศจิกายน 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2562

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
• กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก
อื่นๆ จึงได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้น 99.99%
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 82 ล้านบาท บริษัทฯ 

มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น
79.99%
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ล้านบาท เป็น 338.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
76.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
• บริษัทฯ เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน
• บริษัทฯ และบริษัท ทีฆทัศน์ จำกัดร่วมจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด เพื่อ
ประโยชน์ในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ และ ทีฆทัศน์ มีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าร้อยละ
60.00 และร้อยละ 40.00 ตามลำดับ
• บริษัทฯ ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท
• บริษัทยกเลิกสำนักงานสาขาเลขที่ 1509/09 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
• เข้าลงทุนในบริษัท ซี ทู ซี โซลูชั่นส์ จำกัด และ บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด สัดส่วนลงทุน ร้อยละ
25.10 และ 25.10 ตามลำดับ
• ยกเลิกการดำเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซ NGV จำนวน 2 แห่ง (จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลก)
และบริษัทจดทะเบียนยกเลิกสำนักงานสาขาจำนวน 2 แห่ง คือสาขาจังหวัดกำแพงเพชรและสาขาจังหวัด
พิษณุโลก
• เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด จากทุนจดทะเบียน 82 ล้านบาท เป็น
146 ล้านบาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จากทุนจดทะเบียน 6 ล้าน เป็น 20 ล้านบาท
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้น
63.99%
• จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)
• ยกเลิกการดำเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซ NGV สาขาถนนวิภาวดีรังสิต และบริษัทจดทะเบียนยกเลิก
สำนักงานสาขาเลขที่ 557 ถนนวิภาวดีรังสิต
• จดทะเบียนเพิ่มทุน SRCH จาก 146 ล้านบาท เป็น 154 ล้านบาท
• ชำระทุนจดทะเบียน CAPS 100% (100 ล้านบาท) และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น จากเดิม 63.99%
เป็น 71.99%

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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8.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และกิจการร่วมค้า ดังนี้

ลักษณะโครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย (Structure of the Company)

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

JVSR

(90%)*
กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

(จดทะเบียน 4 ต.ค. 54)

SPH

SCH

TTN

(จดทะเบียน 18 พ.ค. 60)

(จดทะเบียน 5 ก.ค. 60)

JST

(99.99%)*
(99.99%)*
(99.99%)*
(59.99%)*
บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์
บริษทั เอสอาร์
บริษทั เทคโทรนิค จำกัด
บริษทั กิจการร่วมค้า
โฮลดิง้ จำกัด
คอมเมอร์เชียล โฮลดิง้ จำกัด (จดทะเบียน 1 พ.ย. 60) สยามราชและทีฆทัศน์ จำกัด

C2C

STS

(เข้าร่วมลงทุน 12 มิ.ย. 61)

(เข้าร่วมลงทุน 12 มิ.ย. 61)

(25.10%)*
(25.10%)*
บริษทั ซีทซู ี โซลูชนั่ จำกัด บริษทั โซลเทค โซลูชนั่ จำกัด

(จดทะเบียน 16 พ.ย. 60)

TKSV

CAPS

(จดทะเบียน 12 ก.ค. 60)

(จดทะเบียน 6 ส.ค. 61)

(79.99%)*
(71.99%)*
บริษทั ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด บริษทั ซีเอพีเอส จำกัด

หมายเหตุ * = จำนวน % ที่ บมจ.สยามราช ถือหุ้น

(1) กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (JVSR)
		
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 บริษัทฯร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าสยามราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ในสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และ สยามราชธานี มีสัดส่วนการร่วมทุนใน
กิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ ปัจจุบันกิจการร่วมค้าสยามราชธานีมีสำนักงานตั้งอยู่
ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130
(2) บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH)
		
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
รองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ การประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ด้วยทุน
จดทะเบียน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท
ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 2,999,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท 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 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุน
และถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริหารด้านอื่นๆ
ด้วยทุนจดทะเบียน 82,000,000 บาท (แปดสิบสองล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้
หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 8,199,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99
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ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 64,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียน
เดิม 82,000,000 บาท รวมเป็น 146,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10
บาท ซึ่งบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 14,599,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 และในวันที่ 23 มกราคม
2562 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 8,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 146,000,000 บาท รวมเป็น
154,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด
(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 15,399,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 10130
(4) บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKSV)
		
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ
ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท และ เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด 

เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โอลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.99 โดย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและ
บริหารอาคารจอดรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (“ผู้ ให้เช่า”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 12 เดือน และได้เปิดให้บริการเป็นที่
เรียบร้อยในช่วงปลายปี 2561 ปัจจุบัน บริษัท 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 ซึ่งต่อมา “บริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง
จำกัด” ที่เป็นผู้ถือหุ้นใน “บริษัท เทคโทรนิค จำกัด” ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ปัจจุบันจึงเหลือการทำธุรกิจ 

ในนามบริษัท เทคโทรนิค จำกัด
		
ต่อมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จำนวน 14,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
140,000 หุ้น มุลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น 199,998 หุ้น หรือ
ร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัท เทคโทรนิค จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(6) บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST)
		
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000
หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.99 และ บริษัท
ทีฆทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย สัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช 

และ ทีฆทัศน์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
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บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

(7) บริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด (C2C)
		
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SPH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามราช
จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ SPH เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด (“C2C”) (กำลังการผลิตไฟฟ้า 0.998 เมกะวัตต์) จากบริษัท เพาเวอร์
ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส
		
โดย SPH ได้เข้าถือหุ้นสามัญใน C2C จำนวน 89,105 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของทุนจดทะเบียนของ C2C
และบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการใน C2C เพื่อเป็นผู้ร่วมบริหารและจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้ C2C ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท
(8) บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (Soltech)
		
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SPH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามราช
จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ SPH เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (“STS”) (กำลังการผลิตไฟฟ้า 4.989 เมกะวัตต์) จากบริษัท เพาเวอร์
ซันโซลูชั่นส์ จำกัด
		
โดย SPH ได้เข้าถือหุ้นสามัญใน STS จำนวน 205,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของทุนจดทะเบียนของ
STS และบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการใน STS เพื่อเป็นผู้ร่วมบริหารและจัดการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้ STS ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท
(9) บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (CAPS)
		
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
ธุรกิจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารอาคารจอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ และการบริการด้านอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 10 บาท ปัจจุบันบริษัท ซีเอพีเอส
จำกัด (“ซีเอพีเอส”) บริษัทย่อยที่บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 71.99 โดย บริษัท สยามราช
จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญาอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 13 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ ในปี 2563
ปัจจุบัน บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบล
สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
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รายงานประจําปี 2 5 6 2

9. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SR”) มีกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) 3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
และมีกลุ่มบริษัทย่อยและบริษทร่วมทุน ประกอบด้วย 1) กลุ่มบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว
(TTN), กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (TKS และ CAPS) และ 2) กลุ่มบริษัทร่วมทุน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(C2C และ STS) และ ธุรกิจออกแบบก่อสร้างสำนักงาน (JST)
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจสำหรับปี 2560-2562 แสดงดังนี้
รายได้หลัก		

ปี 2560

			
ล้านบาท
1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT) 174.41
2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)			 480.90
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)			 287.80
4. กลุ่มบริษัทย่อย
4.1 กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว (TTN)		 33.401
4.2 กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (TKS,CAPS)			
0.33
รวมรายได้หลัก
976.84
5. กลุ่มบริษัทร่วมทุน (C2C,STS,JST)			 (0.07)
รวมรายได้หลักและส่วนแบ่งกำไร
976.77
หมายเหตุ

1

ปี 2561

ปี 2562

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท
17.86
724.91 40.78 466.23
49.23
488.06 27.46 758.29
29.46
347.51 19.55 240.83

ร้อยละ
27.42
44.61
14.17

3.45
3.45
100.00
(0.01)
99.99

9.71
4.09
100.00
0.14
100.14

200.75
16.21
1,777.44
8.48
1,785.92

11.29 165.04
0.91
69.55
100.00 1,699.94
0.47
2.46
100.47 1,702.40

เป็นผลประกอบการในเดือนพฤศิจายน 2560 - ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด
(TTN) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
9.1 กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission
: MPT)

		
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและก่อสร้างสถานีวัดเพื่อวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ
และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดที่จุดซื้อขายตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติใน
ทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อน
เข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วัดส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph)
อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow
Computer) ซึ่งรูปแบบการให้บริการจะเป็นลักษณะงานโครงการที่อาศัยทักษะและความชำนาญด้านวิศวกรรมอย่างสูงในการ
ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ โดยลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มบริษัท
สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ เช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”), บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (“เชฟรอน”), 2. กลุ่มจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(“ปตท.”) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ 3. กลุ่มผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ โรงไฟฟ้า และ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดลักษณะของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง
การควบคุมด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของเจ้าของโครงการเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
หลักจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ ปตท. ทั้งสิ้น

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

		

ภาพรวมการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แสดงตามแผนภาพดังนี้
แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศ

โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ

โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ต่างประเทศ
และนำเข้า LNG
สถานีรวมก๊าซธรรมชาติ
เส้นทางลำเลียงก๊าซธรรมชาติ
งานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ให้บริการ

การให้บริการก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
9.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการแผนก MPT ที่บริษัทฯ ให้บริการสามารถแบ่งได้ 4 ส่วนหลักดังนี้
1) งานก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติและวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
		
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ และติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณ วัดส่วน
ประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เช่น อัตราการไหล อุณหภูมิ ค่าความดัน เป็นต้น วัตถุประสงค์
หลักของสถานีวัดก๊าซธรรมชาติคือเพื่อวัดและควบคุมความดันของก๊าซธรรมชาติ ก่อนที่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำ
ไปใช้ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสถานีวัดก๊าซธรรมชาติจะอยู่ ในจุดที่มีการซื้อขายก๊าซธรรมชาติทุกจุด
สำคัญที่เป็นจุดรับส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้ ให้บริการก๊าซธรรมชาติและผู้รับบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยัง
ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติในจุดอื่นที่มีการนำก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในโรง
ไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่ อ วั ด ปริ ม าณการใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ อี ก ทั้ ง การให้ บ ริ ก ารของบริษัทฯ ยัง
ครอบคลุมถึงการก่อสร้างห้องควบคุมและระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ
ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติมีความ
ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
2) การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
		
ในส่วนงานการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ให้บริการงานวางระบบท่อส่งก๊าซสายย่อยโดยต่อ
เชื่อมกับท่อก๊าซสายหลักซึ่งมาจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซสายหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อลำเลียงก๊าซ
ธรรมชาติไปใช้ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญต่างๆ ของประเทศ
		
เทคนิคการขุดเจาะวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน ที่บริษัทฯใช้ ในการก่อสร้างมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี
หลักๆ ได้แก่ การขุดเจาะแบบเปิดหน้าดินและการเจาะดึงท่อลอด โดยการเลือกวิธี ในการขุดเจาะวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม และความเหมาะสมของสถานที่
3) งานบริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
		
บริษัทฯ ให้บริการเต็มรูปแบบในการบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ การให้บริการบำรุงรักษาสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติครอบคลุมถึงการ
ให้บริการบำรุงรักษาประจำปีตามแผนงานและการให้บริการบำรุงรักษาในกรณี
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4) ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
		
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติเช่น อุปกรณ์วัดส่วนประกอบ
ของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และ
คอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้แก่
ผู้รับเหมาโครงการรายอื่นหรือจำหน่ายให้แก่เจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อติดตั้งในสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ หรือ
ติดตั้งทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

9.2 กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group: ENG)

		
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (Energy Business Group : ENG) คือกลุ่มธุรกิจที่ ให้บริการงานที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
ต่างๆ เช่น พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานี
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซ บริการบำรุงรักษาสถานีบริการและบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และ
พลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น การผลิตไฟ้ฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
		
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท และธุรกิจพลังงานทางเลือกอีก
1 ธุรกิจ ดังนี้
1.
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
2.
ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
3.
ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
4.
บำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
5.
บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
6.
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ แสดงตามแผนภาพดังนี้
สถานีบริการก๊าซ NGV

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
สถานีแม่
(Mother Station)

สถานีลูก
(Daughter Station)

รถยนต์
รถขนส่ง
รถโดยสารสาธารณะ

สถานีตามแนวท่อ
(Conventional Station)

ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซ
NGV

ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีปรับปรุง
คุณภาพก๊าซ NGV

บำรุงรักษาสถานี
บริการก๊าซ NGV

บริหารจัดการสถานี
บริการก๊าซ NGV

หมายเหตุ       ธุรกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ
การประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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9.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของแผนก ENG
1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี
2552 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 11”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจัดตั้งสถานี
บริการ เพื่อจำหน่ายก๊าซ NGV ให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแท๊กซี่ รถตู้ รถบรรทุก และรถบริการขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญา
ซื้อขายก๊าซ NGV กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซธรรมชาติรายเดียวในประเทศ
		
โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีสถานีบริการ จำนวน 1 แห่งในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
สถานีบริการก๊าซ NGV
สถานีบริการ สาขาบางนา

ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด กม.1 กรุงเทพฯ

		

		
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เพิ่มอีก 2 แห่ง
คือจังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดชัยนาท ซึ่งขณะนี้ ได้จัดทำสัญญาซื้อขายก๊าซกับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว 

และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กับลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ปตท. และผู้ประกอบ
การเอกชน ทั้งนี้ การลงทุนในสถานีบริการประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ สถานีบริการที่ ปตท. ลงทุนและ
บริหารเอง สถานีบริการที่ผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้ชื่อ ปตท. และสถานีบริการที่
ผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้ชื่อของผู้ประกอบการเอกชน จากประสบการณ์ในการดำเนิน
ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการที่มีมากกว่า 10 ปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. และ
ผู้ประกอบการเอกชนให้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการมาแล้วมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ
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สถานีบริการที่บริษัทฯ ออกแบบและก่อสร้างให้ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชน
3. ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในสถานี
ตามแนวท่อ (Conventional Station) โดยก๊าซธรรมชาติที่มาจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกนำมาปรับปรุง
คุณภาพ เพื่อให้ ได้ก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพเหมาะสมกับยานยนต์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. บริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
บริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานีบริการ โดยทีมงานที่มี
ประสบการณ์และช่างเทคนิคเฉพาะทาง การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีบริการ ครอบคลุมถึงการ
ให้บริการบำรุงรักษาสถานีตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการให้บริการซ่อมแซมและบำรุง
รักษาสถานีในกรณีฉุกเฉิน
		
บริษัทฯ มีสำนักงานบริการครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคส่วนในประเทศไทยเพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว และ
ทันต่อสถานการณ์ และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปัญหา (Call center) ที่เบอร์ 02-705-7000 เพื่อให้
ผู้ประกอบการสถานีสามารถติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งการให้บริการครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการด้านการดำเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจำสถานี และการบำรุง
รักษาสถานีบริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีบริการ
6. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
		
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี โฟโตโวเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ได้รับงานวิศวกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี โฟโตโวเทอิก
แบบทุ่นลอยน้ำ จำนวน 2 โครงการ

9.3 กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems: EPS)

		
บริษัทฯ ให้บริการด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเลือกใช้ระบบปั๊มอุตสาหกรรมและ
ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 32 ปี การให้บริการด้าน
วิศวกรรมครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสอบถามความต้องการ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การออกแบบด้านวิศวกรรม
การเลือกประเภทสินค้า การเลือกผู้ผลิตสินค้า การประกอบสินค้า การทดสอบการทำงานของสินค้า ตลอดจนการให้บริการหลัง
การขาย
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นอกจากปั๊มอุตสาหกรรมและ บริษัทยังจำหน่ายระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟ้า
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งด้านการให้บริการทางวิศวกรรมและคุณภาพของสินค้าที่จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
9.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของแผนก EPS
		
สินค้าที่บริษัทฯ ออกแบบและจำหน่ายสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ระบบปั๊มอุตสาหกรรมและ
ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง, 2. เครื่องอัดอากาศที่ ใช้ ในอุตสาหกรรม, 3. ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ 

Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟ้า และ 4. Gas Compressor สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยสินค้าแต่ละประเภทมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ระบบปั๊มอุตสาหกรรม
		
ปั๊มอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของไหล เพื่อทำให้ของไหล
เคลื่อนที่หรือถ่ายเทจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าหรือตำแหน่งในระยะ
ทางที่ ไกลออกไป เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มอุตสาหกรรมที่
บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายมีรายละเอียดดังนี้
•
ปั๊ม Gear
		
ปั๊ม Gear เป็นปั๊มใบพัดที่มีเฟืองภายในซึ่งสามารถสร้างแรงดันได้สูงในการส่งของเหลวที่มีความใส
ถึงหนืดมาก เช่น น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) น้ำมัน ยางมะตอย เป็นต้น
•
ปั๊ม Sanitary
		
ปั๊ม Sanitary เป็นปั๊มใบพัดที่มีผิวขัดเรียบ ใช้สำหรับส่งของเหลวที่มีความสะอาดและปราศจาก
การปนเปือ้ น ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครือ่ งอุปโภคและบริโภค เป็นต้น
•
ปั๊ม Screw
		
ปั๊ม Screw เป็นปั๊มใบพัดที่มีลักษณะเป็นเกลียวตั้งแต่ 1 สกรูไปจนถึง 5 สกรู จึงสามารถสร้าง
แรงดันได้ค่อนข้างสูงในการสูบจ่ายของเหลวที่มีลักษณะใสและไม่มีตะกอน ได้แก่ น้ำมันทุกชนิด ส่วน
ใหญ่ใช้ ในโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ
•
ปั๊มและระบบสูญญากาศ (Vacuum Pump & System)
		
ปั๊มและระบบสูญญากาศเป็นปั๊มใบพัดที่ทำหน้าที่ดูดอากาศออกและสร้างแรงสุญญากาศใน
ระบบ ลดแรงดันในกระบวนการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•
ปั๊ม Diaphragm
		
ปั๊ม Diaphragm เป็นปั๊มลูกสูบที่ส่งถ่ายของเหลวที่มีความใสถึงหนืด และของเหลวที่มีตะกอน
หรือสารแขวนลอยโดยใช้แรงดันลมเป็นตัวขับดันแผ่น Diaphragm จึงสามารถสูบของเหลวไปได้ ใน
ระยะทางไกลและควบคุมปริมาณการส่งของเหลวได้ ในสัดส่วนที่แม่นยำทุกครั้งของการสูบ ปั๊มประเภท
นี้ ส ะดวกในการติ ด ตั้ ง เนื่ อ งจากใช้ พื้ น ที่ น้ อ ย ทนทานต่ อ การใช้ ง านและสภาพแวดล้ อ มในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ ใช้ ในโรงงานปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานเซรามิกส์
โรงงานอาหารและยา โรงงานผลิตสีทุกชนิด เป็นต้น
•
ปั๊ม Process Metering
		
ปั๊ม Process Metering เป็นปั๊มลูกสูบที่ควบคุมปริมาณการส่งของเหลวในสัดส่วนที่แม่นยำและ
เท่ากันทุกครั้ง โดยสูบของเหลวที่มีความใสโดยเฉพาะสารเคมีที่มีการกัดกร่อนรุนแรงหรือสารเคมีที่ใชัใน
กระบวนการผลิตเช่น สารเคมี หัวเชื้อ สี เป็นต้น ส่วนใหญ่ ใช้ ในโรงงานปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะน้ำมัน
โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น
•
ปั๊ม Process Centrifugal
		
ปั๊ม Process Centrifugal ทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดที่ ได้รับพลังงานจากเครื่องยนต์
หรือมอเตอร์ ไฟฟ้าทำให้เกิดความเร็วและแรงดันในการส่งของเหลวที่ ใสได้ ในปริมาณมาก ส่วนใหญ่ ใช้
ในโรงงานปิโตรเคมี
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(2) เครื่องอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
		
เครื่องอัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งอากาศเข้าไปในระบบและสร้างแรงดันให้สูงกว่าแรงดัน
บรรยากาศ ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มอากาศหรือออกซิเจนในกระบวนการดำเนินงาน เช่น โรง
บำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น
(3) ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สำหรับโรงไฟฟ้า
		
ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor มีหลักการทำงานโดย Gas Compressor จะดูด
อากาศจากบรรยากาศแล้วอัดเพิ่มความดันให้สูงขึ้น ซึ่งอากาศจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ผสมกับก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง
ผลจากการเผาไหม้จะได้ก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ก๊าซร้อนนี้จะเข้าสู่ Gas Turbine ซึ่งทำหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกลในรูปของการหมุนเพลาเพื่อไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ใช้ ในโรงไฟฟ้า
(4) Gas Compressor สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
		
ระบบอุปกรณ์ Gas Compressor ที่ ใช้อัดก๊าซในระบบ Chiller และ Gas Compressor ในงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล
		
การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้าเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้า
ให้ความสำคัญ โดยบริษัทฯ พิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ อีกทั้ง
ผู้ผลิตสินค้ามีมาตรฐานการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึง
ความน่าเชื่อถือในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการจำหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญหลายราย ได้แก่
1.
Viking Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.
ITT Goulds ประเทศสหรัฐอเมริกา, เกาหลี ใต้, จีน
3.
Warren Rupp ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.
IMO Pump (Circor Group) ประเทศสหรัฐอเมริกา
5.
Xylem Water Systems International ประเทศสหรัฐอเมริกา, สวีเดน, อิตาลี, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์
6.
Howden Turbo ประเทศเยอรมัน
7.
Wright Flow Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
8.
Pompetravaini Vacuum Pump ประเทศอิตาลี
9.
Liquid Control ประเทศสหรัฐอเมริกา
10. Hefei Xinhu Canned Motor Pump ประเทศจีน
11. Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd ประเทศเยอรมัน
12. JINAN OUFU TECHNOLOGY CO., LTD ประเทศจีน
13. Kansai Automation ประเทศญี่ปุ่น
14. Corken ประเทศสหรัฐอเมริกา
15. SES International Bv. ประเทศเนเธอร์แลนด์
16. KwangShin ประเทศเกาหลี ใต้

9.4 กลุ่มบริษัทย่อย

9.4.1 บริษัท เทคโทรนิค จำกัด
		
บริษัท เทคโทรนิค จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2560 ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
สถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว มีประสบการณ์หลายปี ในธุรกิจด้านการวัดอัตราการไหลของของเหลว มีความ
สำคัญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ, ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, ภาค
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ภาคอุตสาหกรรมการบิน, ภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร, ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้า
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บริษัท เทคโทรนิค จำกัด มีประสบการณ์ในธุรกิจการวัดการไหลประมาณ 16 ปี จุดแข็งของกลุ่มอยู่ที่บุคลากร
ที่มีประสบการณ์กลุ่มคนที่สามารถในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การจัดการโครงการ การออกแบบระบบและ
การเขียนโปรแกรม ตลอดจนการติดตั้งหน้าไซต์งาน
		
ลักษณะธุรกิจมุ่งเน้น การวัดและเครื่องมือวัดการไหล, ระบบควบคุมกระบวนการ, การประหยัดพลังงานและ
การให้คำปรึกษา ระบบวัดแสงแบบลื่นไถล ระบบการโหลดของรถบรรทุก/มารีน การรวมระบบ ระบบติดตามความร้อน
และระบบสายท่อ
9.4.2 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด และ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
		
บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด และ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ รวมถึงพื้นที่
เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำเทคโนโลยี Smart Parking มาใช้ ในพื้นที่ที่มี
ขนาดพื้นที่จำกัด รวมถึง Application บน Smartphone ที่จะช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถเลือกและจองที่จอดรถล่วงหน้า
ตามจุดบริการต่างๆ

9.5 บริษัทร่วมทุน

9.5.1 บริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด (C2C), บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด (STS) และบริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช
และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST)
		
บริษัทได้ร่วมทุนกับ บริษัท ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จำกัด (C2C) และ บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด (STS) ดำเนิน
ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด 0.998 MW และ 4.898 MW ตามลำดับ โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
25.10 ทั้งสองบริษัท
		
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยร่วมทุนกับ บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
ภายใต้ชื่อ บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และ ทีฆทัศน์ จำกัด (JST) สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 59.99

9.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

9.6.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)
		
กลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้ ให้บริการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปยัง
ผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น ความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของกลุ่มผู้ ใช้ก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้
		
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้
ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจและผลิต การ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงเป็นลูกค้าหลักของบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้
		
การลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
ขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุน
ดังกล่าวจะเป็นการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้ ใช้งานอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งในการลำเลียงก๊าซธรรมชาติเพื่อมาใช้ประโยชน์ มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซสายหลักไปยังท่อส่งก๊าซสายย่อย รวมถึงการก่อสร้างสถานีวัดก๊าซธรรมชาติ
และติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เพื่อปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติก่อน
นำไปใช้งานและเพื่อการซื้อขาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดหาและซื้อขายก๊าซระหว่าง ปตท. กับผู้ ใช้งานปลาย
ทางดังกล่าว รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆ ที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จะทำให้ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
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9.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (ENG)
		
ในปัจจุบันการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ยังได้รับการ
สนับสนุนในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพอากาศ และปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นทั่วโลก และด้วยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของก๊าซธรรมชาติที่ ใช้ ในยานยนต์พบว่ามีมลพิษน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงอื่นๆ ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งสำหรับยานยนต์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
		
กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่ บุคคลทั่วไป และลูกค้า
องค์กร โดยบุคคลทั่วไปจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานีบริการ ซึ่งสถานีบริการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่การ
คมนาคมสายหลักทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในส่วนของลูกค้าองค์กร บริษัทฯ จะเน้นให้ทีมงานฝ่ายขาย
และการตลาดเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง เพื่อนำเสนอสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV
ได้อย่างครบวงจร
ภาวะการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจนี้ สามารถแยกได้ ดังนี้
(1) ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
ปตท.มีนโยบายในการขยายสถานีบริการ NGV อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เอกชนลงทุนสถานี
บริการ NGV ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานีบริการฯ และไม่ทับซ้อนกับสถานีฯ เดิม โดย ปตท. จะคำนึงถึงความพร้อม
ของปริมาณกำลังการจ่ายก๊าซ (Supply) และตามแนวท่อเป็นหลัก
(2) ธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
ธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบริการบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV นั้น ยังมีการแข่งขัน
ที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีผู้แข่งขันจำนวนน้อยรายที่มีความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์และความชำนาญด้าน
วิศวกรรมการก่อสร้างสถานีบริการ NGV การบริการที่ครบวงจรของบริษัทฯ ทั้งการออกแบบและก่อสร้าง
บริหารจัดการและการบำรุงรักษาสถานีบริการ NGV ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าได้ดีอย่างต่อเนื่อง
(3) ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
การแข่งขันในธุรกิจนี้ ผู้ ให้บริการจำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม
ความเข้าใจในคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นอย่างดี ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงาน และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน
(4) ธุรกิจบริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
การแข่งขันในธุรกิจนี้ ผู้ ให้บริการจำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม
ความเข้าใจในคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นอย่างดี ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงาน และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน
(5) ธุรกิจบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
		
นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทั่วไปงานภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์แล้วนั้น ผู้ ให้บริการจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ความเข้าใจ
ในคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์เป็นอย่างดี ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
พลังงาน และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน เพื่อให้แน่ ใจว่าการบริหารจัดการต่างๆ รวมไปถึงการบำรุงรักษา
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นการแข่งขันสำหรับธุรกิจประเภทนี้ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ
(6) การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
		
แม้ว่าธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะเริ่มแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ภาวะการแข่งขันยังถือ
ได้ว่าค่อนข้างต่ำเนื่องด้วยมีผู้ ให้บริการน้อยราย เพราะผู้ ให้บริการจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงส่งผลให้การ
ลงทุนในงานธุรกิจประเภทนี้มีมูลค่าค่อนข้างสูง และจำกัดต่อผู้ ให้บริการเฉพาะกลุ่มที่พร้อมลงทุนในธุรกิจ
ประเภทดังกล่าว

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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9.6.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
9.6.3.1 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
		
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯจึงมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการขยายตัวของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งมีการเติบโตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรม (Thai Industrial Sentiment Index: TISI)
		
จากผลการการสำารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จำนวน 1,205 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ร้อยละ 29.2,38.4
และ 32.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 92.3% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

จากระดับ 91.2% ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ ค่าดัชนีฯที่เพิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอด
ขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ที่ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ
ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - พฤศจิกายน 2562

ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นฯปัจจุบัน (TISI) และดัชนีความเชื่อมั่นฯ
คาดการณ์ ใน 3 เดือนข้างหน้า (TISI(E)) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - พฤศจิกายน 2562
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โดยพื้นที่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจและมีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคตโดยมีกลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทฯ รวมอยู่ด้วยทั้งหมด สามารถจำแนกเป็นรายอุตสาหกรรมหลักๆ ได้ดังนี้
1.
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
2.
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3.
อุตสาหกรรมพลาสติก และเคมี
4.
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
5.
อุตสาหกรรมยาง
6.
อุตสาหกรรมน้ำมันพืช
7.
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
8.
อุตสาหกรรมยางมะตอย
9.
อุตสาหกรรมเหล้าและเบียร์
10. อุตสาหกรรมผลิตสีและสารประกอบ
11. อุตสาหกรรมเซรามิกส์
12. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
13. อุตสาหกรรมเหล็ก
14. โรงไฟฟ้า
15. โรงบำบัดน้ำเสีย
		
ธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลายตามปัจจัย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวที่แตกต่างกัน การที่อุตสาหกรรมหนึ่ง
ชะลอตัวก็สามารถทดแทนด้วยอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ขยายตัวในปีเดียวกัน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการ
ดำเนินงาน และทำให้บริษัทฯ สามารถรักษายอดขายให้มีความสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการซ่อมบำรุง
ที่จะมีอย่างต่อเนื่องในโรงงานของลูกค้า ถึงแม้จะไม่มีการขยายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม บริษัทฯ
มีความมั่นคงในสถานะการเงิน ทำให้ลูกค้าและคู่ค้ามีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินธุรกิจค้าขายกับเรา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้า
		
กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท ซึ่งเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ระบบปั๊มอุตสาหกรรม หรือระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงเหมืองแร่ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิต
อาหารและยา โรงไฟฟ้า เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้จะติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ โดยตรง
2. กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา
		
กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่รับงานโครงการจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
โดยตรง ผู้รับเหมาจะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อนำไปติดตั้งในงานโครงการ
		
บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกแบบและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงให้คำแนะนำ
ด้านวิศวกรรมและการให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจ
ระบบปั๊มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้
1.
การให้บริการด้านวิศวกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2.
การให้บริการหลังการขายที่ดีเลิศ
3.
การได้รับความไว้วางใจในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4.
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5.
การเฝ้าติดตามทิศทางและภาวะอุตสาหกรรม

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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9.6.3.2 ภาวะการแข่งขัน
		
บริษัทฯถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่ค้าทางธุรกิจของผู้ผลิตปั๊มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดย
มีความได้เปรียบทางด้านชื่อเสียงมานานกว่า 33 ปี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการใช้งานใน
โรงงานต่างๆ รวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าตั้งแต่การเลือกสินค้าที่เหมาะสม
จนถึงการทดสอบการใช้งานที่ โรงงานเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ การเน้นรักษาคุณภาพ
ของสินค้าและการให้บริการทางด้านวิศวกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในพื้นที่ที่ ให้บริการได้ โดยธุรกิจดังกล่าวมีสภาพการแข่งขันในระดับปานกลาง
เนื่องจากนโยบายของผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่จะให้จำหน่ายสินค้าผ่านคู่ค้าทางธุรกิจเพียงรายเดียว หรือมีการแต่ง
ตั้งคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนน้อยราย เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันเอง นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ให้
ความสำคัญกับความปลอดภัย และอาจกำหนดรายชื่อผู้ผลิตปั๊มอุตสาหกรรมที่ต้องการ จึงเป็นการจำกัดผู้ผลิตที่
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักของผู้ ใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคู่แข่งเป็นเพียงรายประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
การนำไปใช้งานที่ใกล้เคียงกัน เช่น FLOWSERVE, SULZER และ บริษัท เคเอสบี พั๊มส์ จำกัด เป็นต้น หาก
ผู้ผลิตสินค้าใดมีชื่อเสียงในปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประเภทใดเป็นหลักจะ
ได้รับการยอมรับและมีความต้องการจากลูกค้ามากกว่า และหากบริษัทที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับผู้ผลิตปั๊ม
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมอื่นๆ ประเภทใดที่ลูกค้าต้องการในโรงงานก็จะมี โอกาสได้รับงานสูง
กว่าคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งอาจมีความต้องการใช้ปั๊มอุตสาหกรรมและระบบ
อุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หลายประเภท ดังนั้นการดำเนินธุรกิจบางครั้งผู้แข่งขันอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ได้เช่นกัน
9.6.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัทย่อย
9.6.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของ บริษัท เทคโทรนิค จำกัด
		
สำหรับ ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ธุรกิจ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของ Techtronic ซึ่งโดย
สรุปปีที่แล้ว มีการแข่งขันสูงมากขึ้นและมีคู่แข่งที่เป็นเจ้าใหญ่ๆ และ Third party ในตลาดหันมาทำธุรกิจ
Metering and truck loading contractor มากขึ้น เหตุผลเป็นเพราะการชะลอการลงทุนในธุรกิจ oil and gas
และ Petro chemical ซึ่ ง เป็ น ผลจากภาวะตลาดโลกซบเซา / ตลาดทางตะวั น ออกกลางที่ หั น มาผลิ ต
petrochemical ครบวงจร / สงครามการค้ากำแพงภาษี USA-China. ทำให้ ไม่มีการลงทุน project ใหม่ๆ มาก
เหมือนสมัยก่อน ส่งผลให้กำไรจากการรับงานจากโครงการลดลงเพราะการประกวดราคาเพื่อให้ชนะงาน 

ต้องลดราคามากขึ้นถึงจะได้งาน อีกทั้งโครงการ EEC รัฐบาลส่งเสริมก็ยังชะลอโครงการ ยังไม่สามารถดึงเงิน
ลงทุนได้เต็มที่ จากผู้ลงทุนที่จะมาในภูมิภาคนี้เหตุเพราะ การเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพ
		
แต่ด้วยพื้นฐานด้าน Design and Engineering Flow equipment ที่ Techtronic สะสมมานาน จึง
พยายามปรับธุรกิจองค์กร ไปหาการลงทุนใหม่ที่กำลังเป็น Trend ใหม่ ในตลาด คือ ธุรกิจ Environmental 

(สิ่งแวดล้อม) โดย Techtronic ได้ปรับกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดโดยการปรับ business model ใหม่ๆ ทาง
ด้านการลงทุนใน สิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นฐานความรู้ของ Techtronic เพื่อ เพิ่มยอดขายและกำไรในองค์กร และ
ตอบสนองต่อตลาดภาคตะวันออก ที่เป็นแหล่งอุตสาหกกรมหลักของประเทศ ที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
9.6.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของ บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด และ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
		
ในปัจจุบันปริมาณรถยนต์มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมียอดจดทะเบียนใหม่ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคัน ส่งผลให้
ปริมาณที่จอดรถในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของปริมาณรถยนต์ที่มีจำนวนจำกัด และข้อจำกัดใน
หลายพื้นที่ในส่วนราชการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลของภาครัฐ ที่ส่งผลให้มีความต้องการพื้นที่
จอดรถอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการที่จอดรถและพื้นที่บริการเชิงพาณิชย์ที่เน้น
ด้านความสะดวกสบายอย่างครบถ้วน จึงถือได้ว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า ธุรกิจสัมปทานเช่าที่ดินภาครัฐ
เพื่อก่อสร้างอาคารพร้อมบริหารที่จอดรถและพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ เริ่มเป็นที่รู้จักในส่วนราชการกันมากขึ้น และ
มีการขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้ภาครัฐร่วมลงทุนกับเอกชน พร้อมทั้ง
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เอกชนยังเป็นผู้บริหารงานอาคารและหารายได้ ให้กับภาครัฐ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ยังมีการแข่งขันไม่มากนัก
เนื่องจากมีผู้ ให้บริการจำนวนน้อยรายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านประสบการณ์และความชำนาญด้านการ
บริหารอาคารจอดรถพร้อมบริหารพื้นที่พาณิชย์ รวมไปถึงผู้ ให้บริการจะต้องพร้อมลงทุนตามสัญญาระยะยาว

9.7 ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

		
การดำเนินธุรกิจของบริษัททุกกลุ่มธุรกิจไม่มีกระบวนการใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยลักษณะการดำเนิน
ธุรกิจและการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งในก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง เจ้าของโครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
ก่อนดำเนินการก่อสร้างเพื่อประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีต่อความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ บริษัทฯ ปฏิบัติตาม ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินงาน จนกระทั่งดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ จึงยังไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น
		
ด้านการทำงานร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและประสานงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีการจ้างงาน
ผู้ที่อาศัยในชุมชนนั้น และได้ร่วมพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนระหว่างที่มีการก่อสร้างด้วยดีตลอดมา

9.8 แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต

		
เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ที่ลดลง บริษัทจึงได้หันมาศึกษาและทำการตลาดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานอื่นๆ เช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมทางด้าน
บุคคลากร เทคโนโลยีและ วิศวกรรม บริษัทจึงได้เริ่มรับงานในด้านพลังงานอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยเริ่มจากการขึ้น
ทะเบียนและทำงานให้กับ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และได้ขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
หรือ Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินการขนส่งน้ำมันทางท่อสายบางจาก-ดอนเมืองบางปะอิน รวมถึงก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทาง โดยบริษัทได้มี โอกาสเข้าไปรับงานออกแบบและติดตั้งงานระบบท่อและสถานี
วัดการซื้อขาย งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมพร้อมทั้งงานเครื่องมือวัด สำหรับงานโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลัง
น้ำมันพิจิตร และลำปาง จำนวน 2 โครงการ
		
นอกจากนี้ บริษัทได้รับงานเป็นผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำหรับงาน
โครงการ Engineering, Procurement and Construction, Commissioning (EPCC) of Floating Solar Power 12.5 MWp
และ ได้ทำงานให้กับ บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับงานโครงการ
งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี โฟโตโวเทอิกแบบทุ่นลอยน้ำ 13.783 เมกะวัตต์ โดยงานโครงการ
จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ
		
และในช่วงปลายปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา โครงการ Fuel Gas Interconnecting Pipeline, Block
Valve Station and PTT Gas Metering Station for Gulf Pluakdaeng Power Plant Project มีมูลค่าโครงการ 280 

ล้านบาทโดยประมาณ ผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโดยกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2563 ถึง
เดือนตุลาคม ปี 2567
		
อีกทั้งในปี 2563 จะมี โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เกิดขึ้น 5 โรง โดยเจ้าของโครงการ คือ บริษัท บี.กริม 

เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ วางแผนที่จะเข้าร่วมการประมูลในโครงการดังกล่าว
		
และตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้มุ่งเน้นในการออกแบบและจำหน่ายสินค้าปั๊มอุตสาหกรรมในแบรนด์ที่บริษัทฯได้รับการ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในงานอุตสากรรมเดียวกัน พร้อมทั้งได้รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยาย
ฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ Gear Pump, Viking ไปยังตลาดของ
คู่แข่งและลูกค้าใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มุ่งเน้นการขายงานอุปกรณ์พร้อมออกแบบระบบ เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม
เช่น เครื่องทำความเย็นสำหรับปิโตรเคมีคอล ระบบปั๊มสุญญกาศ เป็นต้น
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กลุ่มบริษัทมีการดำเนินกิจการในลักษณะเป็นงานโครงการที่มูลค่าสูง ซึ่งงานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบของบริษัทฯ มีขอบเขต
การให้บริการตามลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการของกลุ่มธุรกิจ จึงทำให้แต่ละโครงการมีมูลค่าและระยะเวลาใน
การดำเนินโครงการแตกต่างกันออกไป โดยบริษัทฯ มี โครงการที่ยังไม่ส่งมอบจำนวน 6 โครงการรวมมูลค่าโครงการ 2,320.56
ล้านบาท มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบทั้งสิ้น 1,228. 25 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (MPT) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ EPC of Station and Block Valve Station for RA6#-Ratchaburi
Pipeline Project (RRPP) โดย CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU จำนวน 21.59 ล้านบาท, โครงการ Fuel Gas
Interconnecting Pipeline, Block Valve Station and PTT Gas Metering Station for Gulf Sriracha Power Plant
Project โดย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 393. 93 ล้านบาท, โครงการ Gulf
Pluakdaeng Power Plant Project โดย บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 283.68
ล้านบาท และ โครงการ Aboveground Piping Construction Work for SC(P1) Area - (MOCD2 Project) โดย บริษัท 

ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) จำนวน 65.44 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ Engineering,Procurement and Construction, Commissioning (EPCC) Of Floating Solar Power 12.5 MWp.
โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 134.12 ล้านบาท และ โครงการงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยเทคโนโลยี โฟโตโวลเทอิกแบบทุ่นลอยน้ำ โดยบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด จำนวน 329.31 ล้านบาท
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10. ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

10.1 ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานโครงการ
		
การก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และ
สถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นการให้บริการที่มีการว่าจ้างเป็นลักษณะงานโครงการ ไม่มีการทำ
สัญญาว่าจ้างเป็นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ ไม่มีความสม่ำเสมอและไม่มีความต่อเนื่อง
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานยนต์ ภายใต้มาตรฐานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถชนะการประมูล และได้งานอย่างต่อเนื่อง
10.2 ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานขาย
		
จากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง อาจมี โอกาสที่บริษัทจะโดนดึงส่วนแบ่งตลาดไปได้บางส่วน และอาจส่งผลให้รายได้ลดลง
หรือได้กำไรน้อยลง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของงานและการบริการหลังการขาย ให้อยู่ ในระดับมาตรฐาน
ที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้า และยังคงพยายามสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
10.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทำตลาดเองหรือเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย
		
สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัท
เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัทฯ
อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ และการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
		
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในการทำธุรกิจที่ผ่านมา โอกาสที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทำตลาดเอง
เกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากการประกอบธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้าที่มี
สินค้าที่หลากหลายและครบวงจร แต่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะจำหน่ายสินค้าเฉพาะที่บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิตเท่านั้น จึงอาจ
ทำให้การเข้ามาทำตลาดของบริษัทเจ้าของตราสินค้ายากขึ้นและอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้ง บริษัทฯ 

มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า
ในการเลือกประเภทสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากผู้จำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมทั่วไป
10.4 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลัก
		
การดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาเป็นการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารหลักคือ นาย
เกียรติ วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางธุรกิจ
และแนวทางการดำเนินธุรกิจให้บริษัทฯ เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ อาจมี
ความเสี่ยงจากการพึงพิงความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารหลัก
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละสายงาน รวมถึง
การกระจายอำนาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสาย
งานขึ้ น มาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ จั ด การสายงาน และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯได้ จั ด ทำ “แผนสื บ ทอดทายาท
(Succession Plan)” สำหรับงานตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้พนักงานได้ทราบ Career Path ของตนเองได้อย่างชัดเจน การฝึก
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อบรมความรู้ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น การให้ความ
สำคัญกับโครงสร้างองค์กร การกระจายอำนาจในการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากรจะทำให้การพึ่งพิงผู้บริหารหลักของ
บริษัทฯ ลดลง
10.5 ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดตามสัญญา
		
การก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จะมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 ปี สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ
0.5 - 1 ปี หากการดำเนินโครงการมีความล่าช้าจากที่กำหนดตามสัญญา อาจมีค่าปรับตามสัญญา ความล่าช้าดังกล่าวอาจเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาวะแวดล้อมที่คาดการไม่ ได้ และการทำงานของบริษัทฯเอง ทำให้บริษัทฯ 

มีต้นทุนในการดำเนินโครงการที่สูงขึ้น
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีประสบการณ์ทำงานด้านการก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความชำนาญในการวางแผนการ
ดำเนินงานด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง และกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนการทดสอบระบบกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงปัญหา
และสามารถแก้ ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการส่งมอบงานโครงการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
10.6 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้นทุนรวม (Cost) ของแต่ละงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามต้นทุนที่ได้รับอนุมัติ
		
หากไม่สามารถควบคุมต้นทุนโครงการหรืองานได้ตาม Budget ที่ตั้งไว้ มีผลทำให้กำไรลดลง ส่งผลถึงผลประกอบการ
ของบริษัทลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ มีผลทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง
		
บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการควบคุมงบประมาณ โดยมีการจัดทำงบประมาณอย่างละเอียด ชัดเจน
เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม โดยผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายบัญชีต้อง update ต้นทุนทุกเดือน และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเข้าใจว่า การ
ควบคุมต้นทุนไม่ ให้เกินงบประมาณ มีผลต่อกำไร-ขาดทุนของบริษัท และมีผลต่อโบนัส การขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการของ
พนักงาน ดังนั้นการลดต้นทุนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงจะประสบความสำเร็จ
10.7 ความปลอดภัย (ก๊าซ NGV ต้องการมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ)
		
ก๊าซ NGV นับว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ ใช้ ในรถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด เพราะก๊าซ NGV เป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ
เมื่อเกิดการรั่วไหล ก๊าซนี้จะไม่สะสมอยู่บนพื้นดินจนเกิดการลุกไหม้เหมือนเชื้อเพลิงอื่นๆ และหากมีการรั่วไหล จะเกิดเสียงดัง
เนื่องจากมีความดันสูง จึงเป็นสัญญาณเตือนภัยได้เป็นอย่างดี
		
แต่อย่างไรก็ตาม การทำงานกับก๊าซ NGV ต้องทำงานกับอุปกรณ์หลายประเภท ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุม
แรงดัน หรือทำหน้าที่อื่นๆ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบาย
ด้านความปลอดภัยและแผนป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบการรั่วของก๊าซและและอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิด บริษัทฯ จะสามารถควบคุมและป้องกันความเสียหายที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
		
และด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ในปี 2562
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11. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น
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
ที่ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ 

ก่อสร้าง บำรุงรักษาและบริหารจัดการสถานีบริการ รวมทั้งพลังงานทางเลือกอื่นๆ และธุรกิจ
ออกแบบและจำหน่ายระบบปั้มอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
อาคารสำนักงานในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สาขาบางนา
325 - 325/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
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 อำเภอเมือง 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 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบสตางค์)

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1)

2)

3)

4)

กิจการร่วมค้าสยามราชธานี

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
		
		
		
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้าง จัดหา จัดซื้อ ประมูลงานการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์
ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสถานีวัดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 90
0-2743-5010 - 25
0-2743-5007 - 8

บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
ร้อยละ 99.99
0-2743-5010 - 25
0-2743-5007 - 8

บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น
ร้อยละ 99.99
0-2743-5010 - 25
0-2743-5007 - 8

บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
อาคารสำนักงาน สาขาปทุมธานี (ธรรมศาสตร์)
95 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
ร้อยละ 79.99 (บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
0-2743-5010 - 25
0-2743-5007 - 8
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5)

6)

7)

8)

9)

บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราช และฑีฆทัศน์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท เทคโทรนิค จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา
:
ประเภทธุรกิจ
:
		
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
สถานที่ตั้งสำนักงานสาขา
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ร้อยละ 59.99 (บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น)
0-2743-5010 - 25
0-2743-5007 - 8
14 ซอยสามแยกบายพาส ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
5/146 ซอย 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหล
ของเหลวทุกชนิด
ร้อยละ 99.99 (บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น)
038-680-103 - 105
038-680-106
75/34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 20 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
135/10 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 7 ซอยนาทอง
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ร้อยละ 25.10 (บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
0-2260-8104
0-2661-6236

บริษัท โซลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
สัดส่วนการร่วมทุน
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:

135/27 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 11 ซอยนาทอง
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ร้อยละ 25.10 (บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
0-2692-4422
0-2692-4421
289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประกอบธุรกิจบริการที่จอดรถ
ร้อยละ 71.99 (บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น)
0-2743-5010 - 25
0-2743-5007 - 8

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้สอบบัญชี
นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล		
นายวิเชียร กิ่งมนตรี		
นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4526

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
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 กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2710-5208
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานกฎหมายรีบอร์น
98/71 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 081-372-4168
ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -
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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 (บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ)

12.2 ผู้ถือหุ้น
		

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

ครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา 1
1.1 นายเกียรติ วิมลเฉลา
1.2 นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 2
1.3 นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา 3
1.4 นายกฤติน วิมลเฉลา 3
รวมครอบครัวนายเกียรติ วิมลเฉลา
2. ครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย
2.1 นายต่อโชค เล้าลือชัย
2.2 นางสาวนารีรัตน์ จิตแสนสวย 4
รวมครอบครัวนายต่อโชค เล้าลือชัย
3. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ
4. ครอบครัวณีศะนันท์ 1
4.1 นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
4.2 นางสาวนคนันทน์ ณีศะนันท์
4.3 นางอุรัชชา ณีศะนันท์
รวมครอบครัวนายจารุพจน์ ณีศะนันท์
5. นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
6. ครอบครัวมกรานนท์ 1
6.1 นางพูลสุข มกรานนท์
6.2 นายธนชิต มกรานนท์
6.3 นางสาวรดี มกรานนท์
รวมครอบครัวนางพูลสุข มกรานนท์
7. นายสุรพล ตังคะประเสริฐ
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ์
9. นายประเสริฐ แสงสุวรรณ
10. นายสิริพงษ์ คณาคุปต์
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

216,194,900
51,300,000
51,300,000
51,300,000
370,094,900

31.95
7.58
7.58
7.58
54.70

47,720,400
180,000
47,900,400
31,969,000

7.05
0.03
7.08
4.72

28,800,000
27,956,000
6,971,100
63,727,100
17,550,000

4.26
4.13
1.03
9.42
2.60

10,030,000
1,072,700
4,746,000
15,848,700
7,932,000
7,200,000
6,678,400
4,704,000
103,095,500
676,700,000

1.49
0.16
0.70
2.34
1.17
1.06
0.99
0.70
15.22
100

หมายเหตุ : 	1 การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 

		 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

		 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข) แต่อย่างใด
2
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลาเป็นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา
3
นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา และนายกฤติน วิมลเฉลาเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายเกียรติ วิมลเฉลาและนางวัชราภรณ์ 

		 วิมลเฉลา
4
นางนารีรัตน์ จิตแสนสวย เป็นภรรยาของนายต่อโชค เล้าลือชัย

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

12.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

						
จำนวนหุ้นที่
				
จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนหุ้นที่ถือ เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการ
				
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ถือหุ้นในบริษัท
ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ตำแหน่ง
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562
ในปี 2562
(%)
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
		
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
(คู่สมรส)
2. นายต่อโชค เล้าลือชัย
		
นางนารีรัตน์ จิตแสนสวย
(คู่สมรส)

12.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-

กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
กรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
-

212,100,000

216,194,900

4,094,900

31.95

51,300,000

51,300,000

0

7.58

47,623,600

47,720,400

96,800

7.05

180,000

180,000

0

0.03
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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 โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร
สมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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14. โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.

คณะกรรมการบริษัท

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
		
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
4. นายเกียรติ วิมลเฉลา
5. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
6. นางวัชรี อัตถากร
7. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
หมายเหตุ : 1
		
2
		
		

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

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 

2558 (ก่อนการแปรสภาพ)
ประวัติของคณะกรรมการ สามารถดูได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 4 “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

กรรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
		
“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือนางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางวัชรี อัตถากร หรือ 

นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ นางวัชรี อัตถากร และ นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา 1
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 2
3. นางวัชรี อัตถากร 1
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 2
5. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ 3
		
6. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข 1
7. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล 2

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ปี 2562
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : 1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
2
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
3
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
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กำหนดตารางประชุมล่วงหน้า
		
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปีและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านทราบ
ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ
		
โดยในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
ครั้งที่
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

วันที่ 23 มกราคม 2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ

		
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ิต ดุสิตนิตย์สกุล

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

3.

คณะกรรมการบริหาร

		

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

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

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายต่อโชค เล้าลือชัย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายต่อโชค เล้าลือชัย

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ปี 2562
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

12/12
11/12
11/12
12/12
10/12
11/12
12/12

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

		
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ิต ดุสิตนิตย์สกุล

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ปี 2562
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1/1
1/1
1/1
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5.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

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

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายต่อโชค เล้าลือชัย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายต่อโชค เล้าลือชัย

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
ตำแหน่ง
ปี 2562
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4

		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา ให้ดำรง
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน
ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
		
		
2. นางวัชรี อัตถากร
3. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
4. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
5. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
		
6. นายโกศล สมบัติศิริ

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม /
รักษาการผู้จัดการทั่วไป
ที่ปรึกษา
ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก

Financial Senior
Department Manager (4)
นางสาวภัสสร เตมียกุล

Accounting Senior
Department Manager (4)
นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงค์

สำนักงาน/ฝ่ายบริหาร

ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไป (4)
นางมธุรส โหตรภวานนท์

Operator

Drivers

ISO

Corporate Communication

Management Officer

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

ฝ่ายจัดซื้อ

General Manager (2)
นายเกียรติ วิมลเฉลา (รักษาการ)

งานบริหาร

Managing Director (1)
นายเกียรติ วิมลเฉลา

Chief Executive Office
นายเกียรติ วิมลเฉลา

คณะกรรมการบริหาร

MPT

ฝ่ายบุคคล

Business Unit
Manager (2)
นายโกศล สมบัติศิริ

ENG

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

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

ฝ่ายทรัพย์สิน
และยานพาหนะ

Division
Manager (3)
นายเกียรติ
วิมลเฉลา (รักษาการ)

EPS

Executive Consultant
นางวัชรี อัตถากร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

MIS Senior Department
Manager (4)
นายอุเทน พุฒเนียม

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

Business Unit
Manager (2)
นายนพฤทธิ์
ภูมิตระกูล

คณะกรรมการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์
นางมธุรส
โหตรภวานนท์

หน่วยงานนักลงทุน

ENC Department Manager (5)
นายโกศล สมบัติศิริ (รักษาการ)

NGP Department Manager (5)
นายโกศล สมบัติศิริ (รักษาการ)

ENS Senior & Operation Department
Manager (5) นายดุษฎี บุญมา

ENP Senior Project Manager (4)
นายวิเชียร ใยคำ

Business Unit
Manager (2)
นายโกศล สมบัติศิริ
(รักษาการ)

BDD-P

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

ฝ่ายการเงิน

Chief Procurement Officer (2)
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา

Chief Procurement Officer (2)
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

ฝ่ายบัญชี

การจัดซื้อ

งานบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
นางมธุรส โหตรภวานนท์
หน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี โครงสร้างองค์กร ดังนี้

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

45

46

รายงานประจําปี 2 5 6 2

7.

เลขานุการบริษัท

8.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้ง นางมธุรส โหตรภวานนท์ 

ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 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.
ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5.
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
(1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
(2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
(3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
(4) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
(5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
(6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บริษัทฯ หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

		
บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
กำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

มีรายละเอียดดังนี้
8.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
•
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม (กรณีที่เข้าร่วมประชุม)
ตำแหน่ง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2562 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)
ปี 2562
รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
			
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาและกำหนด
					
ค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกียรติ วิมลเฉลา 1
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา 2
นางวัชรี อัตถากร 1
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ 2
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ 3
นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข 1
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล 2
รวม

หมายเหตุ :

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

52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
52,500
367,500.00

330,000
270,000
270,000
870,000

7,500
7,500
7,500
22,500

52,500
52,500
52,500
52,500
390,000
330,000
330,000
1,26,000

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
3
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
4
ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 

		 เมษายน 2562
5
กรรมการบริษัทลำดับที่ 1, 3, 4, 7 และผู้บริหารทุกท่าน ไม่ ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
1
2

•

9.

ค่าตอบแทนอื่น
1.
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ ไม่ ใช่ผู้บริหาร
		
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (ไม่รวมรายการที่ ไม่ ได้เกิดจากการดำเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว 

ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน
2.
ค่าตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงิน
		
การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ
IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

		
ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส และ
อื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
•
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2561
ปี 2562
		
จำนวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) จำนวน (ราย) ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส 1
7
24,459,592.00
6
20,462,289
2
อื่นๆ
7
474,441.00
6
299,604
หมายเหตุ : 1 เงินโบนัสที่เป็นค่าตอบแทนผู้บริหารในแต่ละปีมาจากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสใน
		 เดือนมกราคมของทุกปี
2
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ
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รายงานประจําปี 2 5 6 2

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
		
•
•

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

11. บุคลากร

11.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด
		
ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 

6 ท่าน) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
สายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปี 2561

ปี 2562

44
6
7
18
5
6
6
39
130
48
309

47
6
7
18
5
6
6
60
134
57
346

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ฝ่ายสินทรัพย์และยานพาหนะ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ฝ่ายธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ฝ่ายธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม
รวม

12. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

		
บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน อย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทได้ บริษัทมีนโยบาย
จ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัล แก่พนักงาน ตามผลประกอบการของบริษัท และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงาน
ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพให้กับผู้บริหาร ตรวจสุขภาพประจำปี และประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วย
เหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมของพนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และ เงินช่วยเหลือแต่งงาน 

ค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงาน เป็นต้น ซึ่งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 รายละเอียดค่าตอบแทน
พนักงานมีดังนี้
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1
อื่นๆ		
รวม

ปี 2561

ปี 2562

102,459,384.58
1,965,582.58
520,636.00
104,945,603.16

117,729,842.42
1,998,205.03
561,210
120,289,257.45

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เพื่อเป็น
		 หลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

13. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

		
ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
13.1 เงิ น เดื อ น และค่ า ตอบแทนจากผลการดำเนิ น งาน ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ไปตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามตำแหน่ ง งาน
ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผล
การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท

14. ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ไม่มี

15. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

		
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.
การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัทฯ
2.
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกันดังนี้
(1) บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลเป็น
ผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
(2) ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามี โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณา
จากแผนการฝึกอบรม
(3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3.
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วยสองส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
4.
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
พนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเองและโดยสถาบันภายนอกองค์กร
15.1 ผลการพัฒนาและฝึกอบรม
		
ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ ได้ 2 หลักสูตร / คน / ปี หรือ 16 ชั่วโมง / คน / ปี โดยมีเป้าหมาย >
80% ความถี่ในการประเมินทุก 6 เดือน
เพศ
จำนวน (คน)
จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรมได้
จำนวนพนักงานที่ฝึกอบรมได้
			
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย (เฉลี่ย %)
ชาย
หญิง
รวม

194
152
346

175
144
319

15.2 งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ
		
ในปี 2562 บริษัทสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานพัฒนา
ทั้งสิ้น 728,332.17 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน
65,833.00
•
ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก
644,261.17
•
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
18,238.00
โดยมีค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่ากับ 2,283.18 บาท ต่อ คน

90.21
94.74
92.20
ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ เป็นเงินรวม
บาท
บาท
บาท
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15. การกำกับดูแลกิจการ
15.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

		
บริ ษั ท ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก การที่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการ
ควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance
with long-term perspective)
2.
ประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Ethical and
responsible business)
3.
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)
4.
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
		
โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ได้วางหลักปฏิบัติที่คณะ
กรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
		
อย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that 

		
Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 

		
Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management 

		
and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

		
Shareholders)
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการ
อย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
		
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนดั ง รายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการ
ดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแล
การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม
		
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแข่งขันและปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
		
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation)
		
คณะกรรมการได้กำหนดให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมพร้อมทั้งกำกับดูแลให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรม และ/หรือ เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
		
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ
		
นอกจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ตามพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชนจำกัด ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยัง
ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรม
พนักงานของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP),
Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์
มาพัฒนาบริษัทต่อไป
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management)
		
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง และมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสม ตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกทั้งบริษัทยังมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
เพื่อเป็นระบบที่จะสนับสนุนให้ศักยภาพของบุคคลเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 

Business)
		
คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control)
		
คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อม และความไม่แน่นอนในการ
ดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท
หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
		
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
		
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่น ที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่อง
ทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบ
ข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ
		
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น
รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะ
เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่า
เชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		
บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของ
บริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยว
กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
		
นอกเหนือจากนี้บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องได้แก่การห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หลัก
ทรัพย์ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่างๆ ที่มี
ปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน) ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders)
		
บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้กำหนด
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มี
ส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทพึงได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1.
สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน
2.
สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
3.
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา ตัดสินใจ
ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

15.2 จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

		
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ เนื่องจากบริษัท
ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการ
ดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทและบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
		
บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึง
กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และราย
ย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน
การบัญชี และรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึง
แนวโน้มในอนาคต ของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผล
เพียงพอห้ามไม่ ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
		
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบาย
ของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพ
ต่อความเป็นปัจเจกชนให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความ
สำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของพนักงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนักงานโดยให้ โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
		
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
		
บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ
ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไข
ใดๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
		
บริษัทมี นโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ ไขปัญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ว ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก วิธีการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor), ผู้ส่งมอบ (Supplier) และผู้รับจ้าง
ช่วงภายนอก (Outsource) (WI-PUR-02)
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
		
บริษัทมี นโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธี
ฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้
ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ในทางร้าย
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
		
บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

15.3 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

		
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือ
ข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
แฟ้มข้อมูลของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางให้พนักงานปฏิบัติ เช่น พนักงานต้องนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม
และศีลธรรมอันดี และใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐานเท่านั้น เป็นต้น
		
โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้
ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี โดยการตรวจสอบจากหน่วยงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ผลคือไม่พบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) (WI-SRC-01) หรือ ดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com.

15.4 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

		
บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกลยุทธ์
สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน และสรุปภาพรวมเป็นรายปี
เพื่อนำผลที่ ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบที่เกี่ยวข้องและการ
ให้บริการของบุคลากร ซึ่งนอกจากจะนำข้อมูลที่ ได้มาพัฒนาการให้บริการแล้ว ยังเป็นการทำให้องค์กรต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของ
บริษัท มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัท และมีความประสงค์ที่จะใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และสรุปภาพรวมเป็นรายปี โดยระดับความพึง
พอใจที่ ได้จากการสำรวจในปี 2562 คือ ร้อยละ 93.13% (KPI องค์กร เป้าหมาย > 80%)

15.5 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

		
บริษัทมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้ง
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน
และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็ปไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาได้ โดยสะดวก ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2562 ดังนี้
1.
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 เรื่องงานโครงการต้นแบบ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
“EPCC of Floating Solar 12.5 MWp” กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2.
การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562

15.6 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

		
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) คณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
15.6.1 คณะกรรมการบริษัท
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2558 

		 (ก่อนการแปรสภาพ)
2. ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ เช่น
		 - พิจารณาทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น 

			 คู่มืออำนาจดำเนินการอนุมัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นต้น
		 - คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติคู่มือบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2562 และติดตามให้ฝ่ายบริหาร
			 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
		 - คณะกรรมการได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ
			 ทุกไตรมาส และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
		 - คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
			 ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
		 - คณะกรรมการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครอบครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ และ
			 ปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องต่างๆของบริษัทตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้มีการทบทวนและเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
1.
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
กรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3.
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป
4.
พิจารณากำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ได้
5.
แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6.
พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.
พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
9.
มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจงบประมาณประจำปี และกำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้
มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะ
หรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และ
ให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดัง
กล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
กรรมการบริษัท และภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องแจ้งให้เลขานุการรับทราบทันที เมื่อมีการซื้อ-ขาย/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครอบครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ
กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
กำกับดูแลกิจการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
กำกับดูแลกิจการให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
		
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้
		
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
15.6.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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1.
2.

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

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

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจำปี
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ
พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการ
บริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
1.
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2.
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3.
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออก
พร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจ
สอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4.
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ง
ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลือ
อยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
(2) คณะกรรมการบริหาร
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายโกศล สมบัติศิริ
นายต่อโชค เล้าลือชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท
ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2.
จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบ
ประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจำปีตามที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ
ตามที่กล่าวข้างต้น
ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินราย
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/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้
ดำเนิ น การใดๆ แทน ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารภายในขอบเขตแห่ ง อำนาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริหารก็ ได้
ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ
ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ ไว้ และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
3. นายพงษ์นมิ ิต ดุสิตนิตย์สกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1.
กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา
2.
จากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3.
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4.
ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.
ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
ยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
6.
7.
พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความ
เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ
อื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความ
เป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
9.
ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ย
ประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ และความ
รับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่
บริษัทฯ 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 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโกศล สมบัติศิริ
นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล
นายต่อโชค เล้าลือชัย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่
สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ
เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2.
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ
มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3.
ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ ได้รับ อนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
4.
กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5.
กำหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6.
ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุม
ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
7.
8.
มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์
9.
รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง
สิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
11. ระบุความเสีย่ งด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวโน้มซึง่ มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ
12. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
13. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

15.7 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 รวมถึงธุรกรรมที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่
ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่
บริษัทฯ
พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน 

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในตราสารและหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในวงเงิ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ
มอบหมายไว้
อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ ได้กำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมี
มติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ในการทำธุรกิจ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิด
ค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบาย
ที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ไม่ ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็น
เงื่อนไขปกติทางการค้าที่ ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยง
กันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

15.8 กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติกำหนดอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และได้มีการทบทวนเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 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 ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มือ
อำนาจดำเนินการ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
ดำเนินการใดๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ไม่ ส ามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
การไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ) ที่บริษัทอื่น
ต้องไม่เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ไม่ ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็น
เงื่อนไขปกติทางการค้าที่ ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และหรือได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

15.9 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ

		
เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกออกจาก
กันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธาน
กรรมการ มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ทำ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วงรายละเอียด
ดังนี้
1.
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
บทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.
มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3.
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับ
ผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.
ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
5.
เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
6.
ในกรณีถ้าบริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเปรียบ
เสมือนตำแหน่งประธานกรรมการทุกประการ

15.10 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการเกี่ยวโยงกัน

		
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยอยู่ ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและระยะยาวรวมทั้ง
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯมีการกำหนด
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานต่อ
คณะกรรมการเป็นระยะและทันต่อสถานการณ์

15.11 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

		
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของคนในรายการดังกล่าว และต้อง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแล และ
จัดการแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
		
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหากมีเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่
กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นกรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ
		
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ
ขายหรือรับโอน ซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อ “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
เกี่ยวกับผู้บริหาร” ซึ่งกำหนดไว้ตายตัวในรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง

15.12 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

		
บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงจัดให้มีการควบคุมดูแล
และป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันอย่าง
เหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
กำหนดแนวทางพิจารณาความเหมาะสมในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดให้กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรม
ตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไป
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการให้สามารถทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้ระหว่างกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องของบริษัทที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าเหมือนที่ทำกับคู่สัญญา
ทั่วไป
		
ในการทำธุระกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทกำหนดให้เป็น
ธุรกรรมที่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เป็นปกติเหมือนกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลทั่วไป ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันหรือเป็นกรณี
ที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยตามแต่กรณี
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15.13 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

15.13.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ ได้
2.
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดย
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3.
คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทั้งหมดเป็นประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ จะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็ ได้
4.
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2.
ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.
มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
3.
บุคคลที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4.
คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลา
ระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้
5.
นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6.
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออก
ไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ ได้

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

7.

8.
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ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ ในตำแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
กรรมการของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

15.13.2 คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3.
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ
6.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้
บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ได้รับการ
แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7.
ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9.
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
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15.13.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2.
กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3.
ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.
ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
2.
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4.
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
5.
เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้
อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6.
เป็นผู้ที่ ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7.
สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
15.13.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม
ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานและมีความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมีความสามารถในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15.14 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

		
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1.
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
2.
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

3.

4.
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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 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ
ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ
และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

15.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้
•
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อย จำนวน 3,930,000 บาท
•
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) จำนวน 154,779.00 บาท

15.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

•
กระบวนการประเมิน
		
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ เป็นประจำทุกปี 

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น การประเมินผลรายคณะ และการประเมินตนเอง
รายบุ ค คล สำหรั บ การประเมิ น ผลของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่ า ตอบแทน 

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบริ ห าร เป็ น การประเมิ น ผลทั้ ง คณะ ทั้ ง นี้ แ บบประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมี
ความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมบริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
แบบประเมินให้แก่กรรมการในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท
โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และนำเสนอผล
การประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และ
กำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดสำหรับปี 2562 อยู่ในระดับดี
		
แบบประเมินผลกรรมการบริษัททั้งคณะมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลัก และแบบประเมิน
ผลตนเองของกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อการ
ประเมินดังนี้
•
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
		
คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้การ
ประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการประเมิน
ผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใช้แบบประเมินที่ ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้
จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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-

ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ดูแลรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm Length Basis) และคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
รายการเกี่ยวโยงตามหลักที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
ระบบควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
		
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะในรอบปี 2562 ที่ ผ่ า นมาซึ่ ง ประเมิ น โดย
กรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.465
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
•
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
		
คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำปี 2562 เพื่อใช้ ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และนำผลการประเมินมาใช้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทราย
บุคคลใช้แบบประเมินที่ ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล โดยในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
		
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัท ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.518
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
•
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
		
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการ
ประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
		
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.667
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
•
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ
		
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่
ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การพัฒนาตนเอง
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา
ซึ่งประเมินโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 ท่านในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อถือว่าอยู่ ในระดับ ดี 

คิดเป็น 3.431
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
•
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ
		
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัด
ให้มีการประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
		
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งประเมิน
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ในระดับ ดี คิดเป็น 3.276
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
•
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ
		
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการ
ประเมินผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
การประชุม
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
		
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริหาร ทั้ง 7 ท่านในภาพรวมทั้ง 3 หัวข้อถือว่าอยู่ ในระดับ ดี คิดเป็น 3.240
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
•
การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการประเมิน
ผลโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้
ความเป็นผู้นำ
การกำหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตำแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
		
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในภาพรวมทั้ง 10 หัวข้อถือว่าอยู่ ในระดับ ปานกลาง คิดเป็น 2.592
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน	  0 = ต้องปรับปรุง	    1 = พอใช้ 	 2 = ปานกลาง 3 = ดี 	 4 = ดีมาก
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•

การอบรมและพั ฒ นาความรู้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และเลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถทำหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดของการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ผู้เข้าอบรม
คณะกรรมการ

เดือน/ปี

หลักสูตร

สถาบันที่จัดหลักสูตร

พ.ย.-ธ.ค. 58 Smart Disclosure Program
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ม.ค. 59
ปูพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ สำนักงาน ก.ล.ต.
		
รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่
		
The UK Experience on Implementing the ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
		
Enhanced Auditor Reporting
ก.พ. 59
MT & RPT ของบริษัทจดทะเบียน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
มี.ค. 59
ESG for IR
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
พ.ค. 59
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
		
- CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
		  เกราะคุ้มกรรมการ”
มิ.ย. 59
- ACPG : Anti-Corruption รุ่น 29/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
- FBG : Family Business Governance
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
- ELP : Ethical Leadership Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
- เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
		  มืออาชีพ
ก.ค. 59
รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
		
ให้ถูกต้อง
ส.ค. 59
CG Forum 3/2016
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุน่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ก.ย. 59
ม.ค. 60
Directing in the Year of the Rooster :  	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
Hot Issues and Outlook for 2017
มี.ค. 60
CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ค. 60
บทบาทของคณะกรรมการบริษัจดทะเบียนใน สำนักงาน ก.ล.ต.
		
การลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์
		
ความท้ายทายและทางออก
ก.ย. 60
- Nomination Committee Best Practice 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		  Guideline
		
- Tea Talk : IFRS 15 (Revenue Standard - 	 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
		  TFRS/IFRS 15) 	
เอบีเอเอส จำกัด
ต.ค. 60
Audit Committee Forum : The Audit 	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		
Committee’s Role in Compliance Ethical
		
Culture Oversight
พ.ย. 60
- Updated COSO Enterprise Risk 	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		  Management : Integrating with Strategy
		  and Performance
		
- The Sleeping Giants of Succession
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
มี.ค. 61
- Financial model 1 fundamentals of 	
กรมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
		  finance รุ่นที่ 1/61
		
- รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ ใหม่ตาม IFRS 15 	กรมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
		  สำหรับธุรกิจทั่วไป

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม

เดือน/ปี

หลักสูตร

เม.ย. 61
Better Governance, Better Business : 	
		
Thailand’s progress report
พ.ค. 61
Risk Management Program for corporate 	
		
leaders (PCL) รุ่นที่ 11/2018
มิ.ย. 61
CG Code workshop by Deloitte
ก.ย. 61
Building trust in transforming Economy
ต.ค. 61
- กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขาย
		  ควบรวมกิจการ
		
- Tough Boardroom situations independent
		  directors share lessons learned
มิ.ย. 62
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของ
		
นักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัท
ก.ค. 62
IOD National Director Conference 2019
ก.ย. 62
Advance Audit Committee Program 	
		
34/2019
ต.ค. 62
การใช้งานระบบ SETLink
ต.ค. 62
Audit committee of the futute-driving 	
		
through the era of disruption
พ.ย. 62
- ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้ โดนใจด้วย 	
		  Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562
		
- Maximize BOI Promotion for Best 	
		  Benefit and Efficiency
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
		
- FBG : Family Business Governance
		
- เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหาร
		  มืออาชีพ
ก.ค. 59
รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
		
ให้ถูกต้อง
ส.ค. 59
CG Forum 3/2016
มี.ค. 60
CLMVT : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย
ก.ค. 61
คดีก่อสร้างข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ
		
ในการก่อสร้าง
มิ.ย. 62
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของ
		
นักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัท
ต.ค. 62
การใช้งานระบบ SETLink
พ.ย. 62
- ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้ โดนใจด้วย 	
		  Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562
		
- Maximize BOI Promotion for Best 	
		  Benefit and Efficiency

สถาบันที่จัดหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) & Deloitte
สำนักงาน ก.ล.ต.
บจก.โอเมก้าทาเลนท์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) &
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก.โอเมก้าทาเลนท์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) &
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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ผู้เข้าอบรม
เลขานุการบริษัท

เดือน/ปี

หลักสูตร

มี.ค. 58
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากนักลงทุนสัมพันธ์
ต.ค. 58
- การใช้งานระบบ SCP Straight Through 	
		  การรายงาน Shareholder และการจัดทำ
		  รายงาน FSCOM
		
- Effective Minute Taking (EMT)
		
- Company Reporting Program (CRP)
ม.ค. 59
การใช้ระบบ SCP และการกระจายหุ้น
เม.ย. 59
Strategic Shareholder and FSCOM
มิ.ย. 59
- Business Strategy for IR
		
- 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
		
- บทบาทของคณะกรรมการบริษัจดทะเบียน
		  ในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์
		  ความท้ายทายและทางออก
		
- การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่
		  ยั่งยืนตามแนว CG Code 2560
ม.ค. 61
P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
ก.พ. 61
- S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้าน
		  ความยั่งยืนของธุรกิจ
		
- S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็น
		  สำคัญด้านความยั่งยืน
มี.ค. 61
S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูล
		
ด้านความยั่งยืน
พ.ค. 61
Risk Management Program for corporate 	
		
leaders (PCL) รุ่นที่ 11/2018
มิ.ย. 61
CG Code workshop by Deloitte
ม.ค. 62
- Finance for non-finance manager
		
- ติวเข้มให้เต็ม 100
		
- Effective quality management 	
		  representative (QMR)
ก.พ. 62
เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับ
		
ผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
มี.ค. 62
- ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015
		
- How to communicate effectively 	
		  in A digital Age
มิ.ย. 62
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
		  ระหว่างฝ่ายกฎหมายภายในและภายนอก
		
- กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ รุ่นที่ 21

สถาบันที่จัดหลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) & Deloitte
บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
สำนักงาน ก.ล.ต.
BSI Group (Thailand)
บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
BSI Group (Thailand)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) /
Dentons rodyk และ seri manop & doyle
บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม

เดือน/ปี

หลักสูตร

ก.ย. 62
- จิตวิทยาบริหาร รุ่นที่ 46
		
- One-Stop Service
		
- CGR workshop 2019 : Enhancing 	
		  good corporate governance based
		  on CGR Scorecard
		
- การใช้งานระบบ SETLink
ต.ค. 62
Company Secretary Forum 2019
พ.ย. 62
- ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้ โดนใจด้วย 	
		  Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562
		
- Maximize BOI Promotion for Best
		  Benefit and Efficiency

สถาบันที่จัดหลักสูตร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) &
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม - ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 1 (แบบ 56-1) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท
www.siamrajplc.com

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2562
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2562

1.
นางวัชรี อัตถากร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
หลักสูตร
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของ
			
นักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัท
			
หลักสูตร
			
การใช้งานระบบ SetLink
			
หลักสูตร
			
ปรับกลยุทธ์องค์กร สื่อสารให้ โดนใจด้วย
			
Big Data (กิจกรรม CCC) ครั้งที่ 3/2562
			
หลักสูตร
			
Maximize BOI Promotion for Best Benefit
			
and Efficiency
หลักสูตร
2.
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
		
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
TAS 32 Financial Instruments Presentation,
TFRS 16 Leases, TFRS 9 Financial Instruments.
		
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
			
หลักสูตร
			
Transfer Pricing Documentation
หลักสูตร
3.
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
		
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 	 Audit committee of the futute -driving
		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน through the era of disruption.
กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / หลักสูตร
4.
นายพงษ์นิมิต ดุสิตยสกุล
		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
IOD Nation Director Conference 2019
			
หลักสูตร
			
Advance audit committee program 34/2019
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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 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

16.2 การดำเนินงาน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง
ทางธุรกิจ 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 ต้องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
		
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
		
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล
บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child
labor)

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		
ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดทำนโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การสรรหา
		
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาผู้สมัครเข้า
ทำงานจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมรวมของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทุกตำแหน่งงานต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาค โดยต้องยึดหลักคุณ
ธรรมอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
3.2 ค่าตอบแทน
		
บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ ในระดับที่สามารถ
แข่งขัน ได้ เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงาน
ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนด้วย 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบภายในคือความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนตามลักษณะของงาน และองค์ประกอบภายนอกโดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนขององค์กรอื่นที่
เทียบเคียงกันได้รวมถึงการพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ จะขึ้นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ตามผลของการปฏิ บั ติ ง านที่ ป ระเมิ น ได้ ซึ่ ง ยึ ด ถื อ หลั ก คุ ณ ธรรมและความสามารถเป็ น หลั ก โดยการขึ้ น
ค่าตอบแทนประจำปีจะกระทำปีละ 1 ครั้ง
3.3 การพัฒนาบุคลากร
		
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน และสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ การฝึก
อบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
3.4 ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
		
บริษัทฯ ดูแลและให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ มีการจัดอบรมขั้นพื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างชัดเจน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด โดยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าและการบริการที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสินค้าและการบริการ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ
ของสินค้าและการบริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้า
และบริการผ่านช่องทางการติดต่อของ บริษัทฯ ได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามาตรฐานและกฎระเบียบ 

ข้อบังคับด้านความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน ISO
9001:2015 และ ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ ในการควบคุมคุณภาพ
สินค้า บริการ และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ก่อสร้าง การบริหารจัดการมลพิษจาการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกันและการแก้ ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
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จากการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและมีการรณรงค์ให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่ต้องพึงใส่ ใจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปิดไฟฟ้าเมื่อไม่มี
การใช้งานแนวทางปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ภายในอาคารสำนักงานการใช้เครื่องปรับอากาศ ลดการใช้กระดาษโดยวิธี
การนำกลับมาใช้ ใหม่ (Reused) เป็นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิม่ เติม สามารถดูได้จาก นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม หรือ ดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็บไซต์บริษทั www.siamrajplc.com.

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
		
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย
สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้
กับพนักงานทุกระดับ

16.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

		
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
		
บริษัทฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
วงการแพทย์และช่วยผู้อื่นที่มีความต้องการโลหิต โครงการนี้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปี
บริษัทฯ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ในปี 2562 ได้จัดโครงการนี้จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2562		
ได้ โลหิต จำนวน 34 ยูนิต
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ได้ โลหิต จำนวน 38 ยูนิต
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน 2562
ได้ โลหิต จำนวน 58 ยูนิต
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2562		
ได้ โลหิต จำนวน 25 ยูนิต
โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

2. โครงการจิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)
		
โครงการ ส.ว. (จิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย) เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และร่วมปฏิบัติธรรมกับผู้สูงอายุร่วมกับ
มูลนิธิมายาโคตมี กรุงเทพมหานคร โครงการนี้เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2554 ถึงธันวาคม 2555 ในแต่ละเดือนจะผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานของแผนกต่างๆ ในการเป็นจิตอาสาหลักเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
ก็ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาธรรมบริกร และเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ตามความประสงค์ทุกเดือน
โครงการจิตอาสาธรรมบริกรหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงวัย (ส.ว.)

3. โครงการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร
		
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะทุกประเภทภายในองค์กร ดังนั้น
ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายให้มีการควบคุมปริมาณขยะ และจัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรทุกระดับ โดยให้มีการจัดทำโครงการแยกขยะ
ก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณขยะ ประหยัดงบประมาณในการ
กำจัดขยะ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้มีความตระหนักถึงมลพิษต่อโลกและภัยธรรมชาติ
อันเกิดจากขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี
[โครงการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร

**

รายละเอียดเพิม่ เติม สามารถดูได้จาก นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม หรือ ดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็บไซต์บริษทั www.siamrajplc.com.
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16.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

		
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบโดยกำหนดเป็น
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือ
การทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม
		
การทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า ทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ ในทุกด้าน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง
		
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้เห็นชอบให้มีการกำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น (Anti-Fraud and Corruption Policy)” และ “นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle
Blowing Policy)” ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (WI-SRC-17) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

16.5 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

		
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการ
กระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่อง
ทางการรับเรื่องที่ ได้กำหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี้
		
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1.
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@siamrajplc.com หรือ
2.
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@siamrajplc.com หรือ
3.
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ ฝ่ายบุคคล ที่ puangpetch@siamrajplc.com หรือ
4
แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743 5010 - 25 ต่อ 4101 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5.
แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6.
แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน)
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (WI-SRC-18) หรือ 

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

16.6 มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

		
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัด
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จาก นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (WI-SRC-18) หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.siamrajplc.com

16.7 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1.

2.

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือจากช่องทางอื่นๆ
และแจ้งเรื่องดังกล่าวกับประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะ
กรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบ
หมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

3.
4.

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการ ทุจริต
จริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ ได้ถูกกล่าวหา
หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริต
นั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด

		
ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ในการรับ
เรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา และ
กำหนดโทษตามที่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นอันสิ้นสุด

16.8 การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1.
บริษัทติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2.
บริษัทเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Website ของบริษัท FB Page
ของบริษัท จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงาน
ประจำปี (56-2)
3.
บริษัทจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน
4.
บริษัททบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอทุกปี

16.9 ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ

		
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ได้มีช่องทางในการสื่อสาร
กับบริษัทฯ ในทุกประเด็น จึงได้มีการเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการรับเรื่อง
		
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
1.
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@siamrajplc.com หรือ
2.
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@siamrajplc.com หรือ
3.
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ ฝ่ายบุคคล ที่ puangpetch@siamrajplc.com หรือ
4.
แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-743-5010 - 25 ต่อ 4101 (เลขานุการบริษัท) หรือ
5.
แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ โถงอาคารสยามราชธานี ชั้น 2) หรือ
6.
แจ้งผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
		
หากบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกประเด็น จะมีการจัดการข้อร้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่
มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม กำหนดแนวทางร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวล
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนนั้นๆและสรุปรายงานให้กับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต่อไป
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17. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และ เพียงพอ โดยได้ ใช้หลักการควบคุมตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร
ด้านการดำเนินงาน ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน 

ถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ตามหลักการของ COSO และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย 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)
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในเหมาะสมและเพียงพอที่
จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17.1 ระบบควบคุมภายในของบริษัท

		
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง
		
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง ได้กำหนดให้มีวาระหลักเพื่อให้คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ ให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้มีการ
แก้ ไข หรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทฯ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่าง
สม่ำเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบปีละ 2 ครั้ง

17.2 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

		
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในปี 2562 สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่สำคัญ รายละเอียด
ดังนี้
1.
การเพิ่มรหัสผู้ ใช้งานของพนักงานใหม่ มีการเพิ่มรหัสผู้ ใช้งานของพนักงานใหม่ที่มีการแจ้งยกเลิกไม่มาทำงาน และ
มีการเพิ่มรหัสผู้ ใช้งานของพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานจริง
		
การปรับปรุงและแก้ ไข : บริษัทมีการควบคุมให้มีการเพิ่มรหัสผู้ ใช้งานของพนักงานใหม่ ตามวันที่ ที่เริ่มทำงาน
จริง และ Disable User พนักงานที่ลาออกทันทีที่สิ้นสภาพพนักงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบงานที่สำคัญ
โดยไม่ ได้รับอนุญาต

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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2.

บริษัทไม่มีการจัดทำรายงานสอบทานข้อมูลการเข้าใช้งานในระบบเครือข่ายภายในของบริษัท และระบบงาน ERP และ
รายงานสอบทานการติด Malware
		
การปรับปรุงและแก้ ไข : บริษัทได้จัดทำรายงายสอบทานการเข้าใช้งานในระบบของรหัสผู้ ใช้แต่ละราย เพื่อให้
สามารถตรวจพบรายการผิดปกติที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลอย่างทันท่วงที และได้จัดทำรายงานการสอบทาน
การติด Malware อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย

17.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

		
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมาย
ให้นางสาววัลดี สีบุญเรือง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท เพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ 

ต่อการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท 

สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

17.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน
		
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชี ไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 

จึงไม่ ได้จัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีสำหรับงวดบัญชีดังกล่าว
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18. รายการระหว่างกัน
18.1 ลักษณะความสัมพันธ์

		
บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ ดังนี้
บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา (“นายเกียรติ”)

ลักษณะความสัมพันธ์

- เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ โดยสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ทางตรงหลั ง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชนร้อยละ 31.95 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
		
- เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมร้อยละ 54.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
		
- เป็นสามีของนางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
		
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
- เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ โดยสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ทางตรงหลั ง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ
(“นางวัชราภรณ์”) 		 ประชาชนร้อยละ 7.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
		
- เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัววิมลเฉลา โดยกลุ่มครอบครัววิมลเฉลามีสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมร้อยละ 54.69 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
		
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. นายไกร วิมลเฉลา (“นายไกร”)
- เป็นพี่ชายของนายเกียรติ วิมลเฉลา
4. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี (“JVSR”)
- บริษัทฯ มีสัดส่วนร่วมค้าร้อยละ 90.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือขาดทุน
		
- บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (เดิม “บริษัท สยามราชธานี จำกัด”) ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการร่วมค้าร้อยละ 10.00 ในส่วนแบ่งของกำไรหรือ
ขาดทุน
5. บริษัท วิมลเฉลา จำกัด (“VMC”)
- ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
ธุรกิจ : ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์		 •  นายเกียรติ วิมลเฉลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
			 •  นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
		
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา
		
- เป็นบริษัทที่นายไกรและนางสาวอรสา วิมลเฉลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
		
- นายไกร วิมลเฉลาถือหุ้น VMC ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
		
- นางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้น VMC ร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
6. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 	 - เป็นบริษัทที่นายไกร วิมลเฉลา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
(เดิม “บริษัท สยามราชธานี จำกัด”) 		 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
(“SRTN”)
ธุรกิจ : รับจ้างเหมาบริการ (Outsourcing
Service) ได้แก่ บริการรถเช่า บริการ
พนักงานขับรถ บริการฝึกอบรมขับรถ
ฟอร์คลิฟท์บริการ พนักงานสำนักงาน
บริการบันทึกข้อมูล และบริการดูแล
สวนหย่อม
7. บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด 	 - ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
(“SRA”)		 • นายเกียรติ วิมลเฉลาถือหุ้น SRA ร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมี
ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า			 บุคคลที่ ไ ม่ ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SRA ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ
ประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติยี่ห้อ 			 35.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
Siemens
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

8. บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด (“K Venture”) - เป็นบริษัทที่บริษัท เมเวธเธอร์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุน
ธุรกิจ : ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ 		 จดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัท เมเวธเธอร์ กรุ๊ป จำกัด มีนางสาวพลอย ปิ่นแสง
และจุดพักรถ (Rest Area)		 (บุตรของนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสงซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ) เป็นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ปี 2560 นายกนกศักดิ์ ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้ว
		
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
		
- นายเกียรติ วิมลเฉลาถือหุ้น K Venture ร้อยละ 33.34 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
		
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา
9. บริษัท กฤตน์ เวนทูร่า จำกัด 	
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดย
(“Krit Ventura”)		 • นายเกียรติ วิมลาเฉลา ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น		 • นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา ถือหุ้น Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ว
			 • นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ์ วิมลเฉลาถือหุ้น 

Krit Ventura ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
			 • นายกฤติน วิมลเฉลา ซึ่งเป็นบุตรของนายเกียรติและนางวัชราภรณ์ ถือหุ้น KritVentura 

ร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
		
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติและนางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
10. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 	 - บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่
(“SPH”)		 เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SPH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ
ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น		 วิมลเฉลา, นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริษัทฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการ
บริษัทฯ)
		
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา, นางวัชรี อัตถากร, นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
11. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง 	 - บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่
จำกัด (“SCH”)		 เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น SCH ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ
ธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น		 วิมลเฉลา, นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริษทั ฯ), นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริษทั ฯ)
		
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา, นางวัชรี อัตถากร, นางอุดมพร
จิระนภากุลวัฒน์ และนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
12. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKS”) - SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ : รับจ้างก่อสร้างและบริหารอาคาร		 จดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว และมีบริษทั ทีฆทัศน์ จำกัด และบริษทั เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่
จอดรถ		 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20 และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริษัทฯ ถือหุ้น TKS ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา, 

นายโกศล สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) และนางมธุรส โหตรภวานนท์ (พนักงานบริษัทฯ)
		
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเกียรติ วิมลเฉลา และนายโกศล สมบัติศิริ
13. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (“TTN”)
- TTN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ : :จำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา 		 ที่ชำระแล้ว และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถือหุ้นในส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องวัดอัตราการไหล		 นายต่อโชค เล้าลือชัย (กรรมการบริหาร), นายชัชวาล เจตจำนงกิจ (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ของเหลวทุกชนิดของระบบท่ออุตสาหกรรม		 และกรรมการบริษัท TTN)
		
- กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นางวัชรี อัตถากร (กรรมการบริหาร), นางอุดมพร 

จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการบริหาร), นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล (กรรมการบริหาร), นายต่อโชค
เล้าลือชัย (กรรมการบริหาร)
14. บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (“CAPS”)
- SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 71.99 ของทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ : รับจ้างก่อสร้างและบริหารอาคาร		 ที่ชำระแล้ว, บริษัท ทริปเพิล เค. อินโนเวชั่น เอเยนต์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ถือหุ้นใน
จอดรถ		 สัดส่วนร้อยละ 12, บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8, บริษัท เอส แอนด์ วี
คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8 และมีบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ถือหุ้น CAPS ในสัดส่วนที่เหลือเท่ากับ 0.01 ได้แก่ นายโกศล
สมบัติศิริ (กรรมการบริหาร) นายสุรศักดิ์ จำรัสการ(กรรมการบริหารบริษัท ทีฆทัศน์
จำกัด) และนายเวคิน ดำรงรัตน์ (พนักงานบริษัทฯ)
		
- กรรมการร่วมกันกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายโกศล สมบัติศิริ
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มูลค่าของรายการ (หน่วย : ล้านบาท)
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560

ความจำเป็น/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

1. กิจการร่วมค้าสยามราชธานี 	 1.1. รายได้อื่น
0.12
0.14
1.50 - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตาม
(“JVSR”)		 (ให้บริการบริหาร					 JVSR เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและ		 ที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา
			 สำนักงาน)					 บัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึง		 โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณ
								 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตาม		 งานและจำนวนคนที่ให้บริการ
		
1.2. ลูกหนี้อื่น
0.02
0.03
0.21		 อัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน
		
1.3. รายได้ค่าบริการงานด้าน
2.61 - บริษัทฯ ได้ส่งวิศวกรไปปฏิบัติงานในโครงการ - การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
			 วิศวกรรม					 ของ JVSR จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว		 โดยมีการคิดค่าบริการตามเงินเดือนวิศวกรที่
								 เป็นรายเดือน อ้างอิงตามอัตราเงินเดือนวิศวกร		 เกิดขึน้ จริง อ้างอิงจำนวนวิศวกรทีบ่ ริษทั ฯ ส่งไป
								 ในแผนก MPT/Project and Construction		 ปฏิบัติงาน และประมาณชั่วโมงการทำงานของ
								 ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรส่วนเพิ่ม		 บุคคลดังกล่าวบวกกำไรส่วนเพิ่มตามแนวทาง
								 ตามแนวทางที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการ		 ที่บริษัทฯ พิจารณาเข้าทำรายการกับบุคล
								 กับบุคคลภายนอก		 ภายนอก
		
1.4. เงินปันผล
16.20
22.50
- - เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 JVSR 	 - การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลง
								 ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมค้าฯ 		 ระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุสมผลและ
								 เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท โดยแบ่งให้ผู้ร่วม		 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า
								 ลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนโดยจ่ายให้บริษัทฯ
								 จำนวน 16.20 ล้านบาท และ SRTN จำนวน
								 1.80 ล้านบาท โดยจ่ายทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่
								 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.
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มูลค่าของรายการ (หน่วย : ล้านบาท)
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560

ความจำเป็น/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

		
รายการที่ทำระหว่างกิจการ
		
ร่วมค้าฯ กับบริษัทย่อย
		
1.5. เงินให้กู้ยืม
ยอดต้นปี
11.00 ยอดต้นปี
- ยอดต้นปี
- - ในระหว่างปี 2562 กิจการร่วมค้าฯ ได้รับชำระ - การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วย
			 (กิจการร่วมค้าฯให้เงินกูย้ มื เพิ่มขึ้นระหว่างปี
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี 11.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี
-		 คืนเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 11.00 ล้านบาทแล้ว		 เหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มี
			 แก่บริษัท ทีเคเอส เวน ลดลงระหว่างปี (11.00) ลดลงระหว่างปี (    -) ลดลงระหว่างปี (    -)		 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุน		 ส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการ
			 เชอร์ จำกัด)
ยอดปลายปี
- ยอดปลายปี
11.00 ยอดปลายปี
-		 หมุนเวียนของบริษัทย่อย “TKS”		 ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการ
										 - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน		 และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่าง
											 และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม		 กันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตรา
		
1.6. รายได้ดอกเบี้ยรับ
0.26
0.12
-				 ดอกเบี้ยตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
		
1.7. ดอกเบี้ยค้างรับ
0.10
-				 ดังนี้
										 1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตรา
											 ดอกเบี้ย MLR-2%
										 2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ
											 ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%
		
รายการที่ทำระหว่างกิจการ
		
ร่วมค้าฯ กับบริษัทร่วม
		
1.8. เงินให้กู้ยืม
ยอดต้นปี
4.00 ยอดต้นปี
-		
- - ในระหว่างปี 2562 กิจการร่วมค้าฯ ได้รับชำระ
			 (กิจการร่วมค้าฯให้เงินกูย้ มื เพิ่มขึ้นระหว่างปี
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี 4.00				 คืนเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 4.00 ล้านบาทแล้ว
			 แก่บริษัท กิจการร่วมค้า ลดลงระหว่างปี (4.00) ลดลงระหว่างปี (    -)				 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุน
			 สยามราช และ ทีฆทัศน์ 	 ยอดปลายปี
- ยอดปลายปี
4.00				 หมุนเวียนของบริษัทย่อย “JST”
			 จำกัด)				 - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
								 และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (หน่วย : ล้านบาท)
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560

ความจำเป็น/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

2. บริษัท วิมลเฉลา จำกัด 	
2.1. ค่าเช่าพื้นที่
8.37
7.31
6.76 - บริษัทฯ เช่าพื้นที่พร้อมบริการต่างๆ จาก VMC - การเช่าพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและ
(“VMC”)		 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่)					 เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมี		 เก็บสินค้าดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
								 กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี (ต่อสัญญาปีต่อปี)		 ของบริษัทฯ มีอัตราค่าเช่าสมเหตุสมผลและมี
								 สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 		 เงื่อนไขค่าเช่าโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าการเข้าทำ
								 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 360 บาทต่อ		 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไป
								 ตารางเมตร เมื่อเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าใน		 ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ เสมือน
								 บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 250 - 350 		 กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
								 บาทต่อตารางเมตร
		
2.2. ค่าเช่าพื้นที่
1.25
0.98
0.86 - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่
			 (เพื่อเก็บสินค้าภายใน					 เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี
			 อาคาร)					 (ต่อสัญญาปีต่อปี) สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31
								 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม
								 100 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตรา
								 ค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ
								 85 - 130 บาทต่อตารางเมตร
		
2.3. ค่าเช่าพื้นที่
0.22
0.25
0.22 - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ จาก VMC เพื่อใช้เป็นพื้นที่
			 (เพื่อเก็บสินค้าภายนอก					 เก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี
			 อาคาร)					 (ต่อสัญญาปีต่อปี) สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 31
		
2.4. ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย
1.71
1.56
1.36		 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม
								 35 บาทต่อตารางเมตร เทียบเคียงกับอัตรา
								 ค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ
								 32 - 37.50 บาทต่อตารางเมตร
		
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		
2.5. ค่าเช่าพื้นที่
0.06
0.01 - TKS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่าพื้นที่
			 (ที่ตั้งสำนักงาน)					 จาก VMC เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
								 โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี สัญญาเช่า
		
2.6. ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย
0.01
0.01		 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา
								 ค่าเช่าและบริการรวม 300 บาทต่อตารางเมตร
								 เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง
								 อยู่ที่ประมาณ 250 - 350 บาทต่อตารางเมตร

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (หน่วย : ล้านบาท)
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560

ความจำเป็น/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

4. บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด 4.1. รายได้อื่น
0.01 - เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดตั้งจุดพัก - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ที่เกิดจาก
(“K Venture”)
(บริษัทฯ สำรองจ่าย					 รถโดยสารและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ		 การโอนสิทธิธุรกิจจุดพักรถโดยสารให้แก่
		
ค่าธรรมเนียมในการออก					 สำหรับยานยนต์กับ บขส. ในเขตพื้นที่จำหวัด		 K Venture โดยบริษัทฯ ได้เรียกค่าธรรมเนียม
		
หนังสือค้ำประกัน)					 กำแพงเพชรและพิษณุโลก และได้วางหลัก		 การออกหนังสือค้ำประกันธนาคารตามสัดส่วน
								 ประกันสัญญาเต็มจำนวน ต่อมาบริษัทฯ ได้		 มูลค่าสินทรัพย์ของกิจการจัดตั้งจุดพักรถ
								 โอนสิทธิการจัดตั้งจุดพักรถให้แก่ K Venture		 โดยสารจาก K Venture ซึ่งมีความสมเหตุ
								 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ และ K Venture จึงแบ่ง		 สมผล เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
								 หลักประกันสำหรับการค้ำประกันตามสัญญา		 และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ
								 จัดตั้งจุดพักรถ ฉะนั้น K Venture จึงต้อง		 ความรับผิดชอบภายใต้การโอนสิทธิการจัดตั้ง
								 รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการออก		 จุดพักรถโดยสาร
								 หนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามสัดส่วนมูลค่า
								 ทรัพย์สินของกิจการจัดตั้งจุดพักรถ บริษัทฯ
								 จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามสัดส่วน
								 เป็นจำนวนเท่ากับ 61,250 บาท

3. บริษัท สยามราชธานี 	
3.1. ซื้อสินค้าและบริการ
0.06
0.30
0.26 - เนื่องจาก SRA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ - การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ออโตเมชัน จำกัด (“SRA”) 3.2. เจ้าหนี้การค้า
0.01
0.01
-		 ระบบไฟฟ้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ		 และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดย
								 ของยี่ห้อ Siemens ที่ใช้คู่กับสินค้าที่บริษัทฯ 		 ปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
								 เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ Siemens คือ 		 ทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
								 เครื่อง Compressor ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็น		 ภายนอก
								 ต้องซื้อสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถนำ
								 สินค้ารุ่นอื่นมาทดแทนได้ ดังนั้น บริษัทฯจึง
								 ซื้อสินค้าดังกล่าวจาก SRA เพื่อจำหน่ายต่อ
								 ให้กับลูกค้า และเพื่อติดตั้งในงานโครงการ
								 ของบริษัทฯ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
								 การค้าทั่วไป

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ความจำเป็น/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

		
4.2. ค่าเช่า
0.07 - เนื่องจากนายเกียรติได้จำหน่ายที่ดินที่บริษัทฯ 	 - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
								 ใช้เป็นทีต่ งั้ สถานีบริการ NGV ให้แก่ K Venture 		 ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ดินที่
								 ทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ		 ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่อยู่
								 จึงดำเนินการทำสัญญาเช่าที่ดินกับ K Venture 		 ในรายชื่อของสำนักงานก.ล.ต. และมีเงื่อนไข
								 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		 การเช่าโดยทั่วไป จึงมีความสมเหตุสมผลเป็น
		
4.3. ค่าเช่าค้างจ่าย
0.01		 • บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนด		 ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงถือได้ว่าการทำ
									 เลขที่ 6242 (ตามรายละเอียดสัญญาที่		 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
							 		 สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7 ข้อ 1)
 									 โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี 6 วัน
									 สัญญาเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
									 2576 และอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน
									 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจาก
									 ผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของ
									 สำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาท
									 ต่อเดือน
								 • ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกสัญญา
									 เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
									 2560 สัญญาเช่าจึงได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่
									 31 ธันวาคม 2560
								 • บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินซึ่งตั้งอยู่ โฉนด
									 เลขที่ 124347 (ตามรายละเอียดสัญญาที่
									 สำคัญในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ 5.7 ข้อ 1)
 									 โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 19 ปี 6 วัน
									 สัญญาเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
									 2576 และอัตราค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน
									 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินจาก
									 ผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของ
									 สำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเท่ากับ 14,083 บาท
									 ต่อเดือน
								 • ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกสัญญาเช่า
									 ที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
									 2560 สัญญาเช่าจึงได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่
									 31 ธันวาคม 2560
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5. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ 	 5.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
29.99
29.99
7.50 - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่มความ
โฮลดิ้ง จำกัด (“SPH”)							 ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจกลุ่มพลังงาน 		 คล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัวของกลุ่ม
								 โดยจะเริ่มจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า		 ธุรกิจด้านพลังงาน โดยจะเริ่มจากการลงทุนใน
								 จากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อขยายธุรกิจ		 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
								 ไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานอื่นในอนาคต		 และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้าน
											 พลังงานอื่นในอนาคต จึงถือได้ว่าการทำ
											 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
		
5.2. รายได้อื่น
0.06
0.06
- - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ
			 (ให้บริการบริหาร					 SPH เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและ		 ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา
			 สำนักงาน)					 บัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึง		 โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
		
5.3. ลูกหนี้อื่น
0.01
0.01
-		 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตาม		 ปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
								 อัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน - การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วย
		
5.4. เงินให้กู้ยืม
ยอดต้นปี
2.60 ยอดต้นปี
- ยอดต้นปี
- - ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืม		 เหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ
				
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 0.30 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2.60 เพิ่มขึ้นระหว่างปี
-		 ระยะสั้นเพิ่มจำนวน 3 แสนบาท เพื่อใช้เป็น		 มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการ
				
ลดลงระหว่างปี (    -) ลดลงระหว่างปี (    -) ลดลงระหว่างปี (    -)		 เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย และยัง		 ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการ
				
ยอดปลายปี
2.90 ยอดปลายปี
2.60 ยอดปลายปี
-		 คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 2.90 ล้านบาท		 และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่าง
							 - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน		 กันของบริษัทฯ ทั้งนี้
								 และ กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
		
5.5. รายได้ดอกเบี้ยรับ
0.14
0.06
-				
บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่
										
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
		
5.6. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
0.02
0.02
-				
1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตรา
											 ดอกเบี้ย MLR-2%
										
2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ
											 ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%
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7. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ 	 7.1. SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
79.99
79.99
79.99 - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
จำกัด (“TKS”)		 ของบริษัทฯ จ่ายเงิน					 ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการที่		 ของการลงทุนใน SCH จึงถือได้ว่าการทำ
			 ลงทุนในหุ้นสามัญของ 					 เกี่ยวข้อง จึงให้ SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ		 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
			 TKS					 บริษัทฯดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ TKS
								 ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าว
								 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง
								 และให้บริการอาคารจอดรถ
		
7.2. รายได้อื่น
3.60
0.60
0.30 - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ
			 (ให้บริการบริหาร					 TKS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและ		 ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่าง
			 สำนักงาน)					 บัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ 		 คู่สัญญาโดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่าย
								 จึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือน		 ตามปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
								 ตามอัตราทีร่ ะบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน
		
7.3. รายได้จากการบริหารงาน
1.85
0.62
0.20
			 (ให้บริการบริหารงาน
			 ส่วนกลาง)
		
7.4. ลูกหนี้อื่น
0.97
0.40
-

6. บริษัท เอสอาร์ 	
6.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
153.99
97.99
82.00 - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่ม
คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด							 ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง		 ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัว
(“SCH”)							 โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท ทีเคเอส		 ของกลุ่มธุรกิจ โดยได้เริ่มจากการลงทุนใน
								 เวนเชอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 และ		 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและ
								 บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 		 ให้บริการอาคารจอดรถ จึงถือได้ว่าการทำ
								 71.99 ซึ่ง 2 บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่		 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
								 เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ
								 อาคารจอดรถ
		
6.2. รายได้อื่น
0.06
0.06
- - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตาม
			 (ให้บริการบริหาร					 SCH เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและ		 ที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา
			 สำนักงาน)					 บัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึง		 โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
								 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตาม		 ปริมาณงานและจำนวนคนที่ให้บริการ
		
6.3. ลูกหนี้อื่น
0.01
0.01
-		 อัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน
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7.5. รายได้จากการจำหน่าย
0.16
- - ในปี 2561 บริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สินได้แก่ - การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการ
			 รถยนต์					 รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA ALTIS ให้แก่บริษัทย่อย 		 และการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของ
								 ในราคา 170,000 บาท ซึ่งเทียบเคียงราคา		 บริษัทฯ ทั้งนี้ราคาจำหน่ายรถยนต์ของทาง
								 ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งมีราคาตลาด		 บริษัทฯนั้นเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคา
								 อยู่ระหว่าง 170,000 - 220,000 บาท โดย		 ตลาด และมีเงื่อนไข การค้าทั่วไปเสมือน
								 รถยนต์ดังกล่าวได้นำได้นำไปใช้ ในกิจการของ		 การทำรายการกับบุคคลภายนอก
								 บริษัทย่อย
		
7.6. รายได้จากการขายสินค้า
0.02
- - ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่าย
								 เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วให้แก่บริษัทย่อย
								 เพื่อนำไปใช้ ในธุรกิจ
		
7.7. เงินให้กู้ยืม
ยอดต้นปี
31.00 ยอดต้นปี
- ยอดต้นปี
- - ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืม - การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความ
				
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 17.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 47.00 เพิ่มขึ้นระหว่างปี
-		 ระยะสั้นจำนวน 17.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น		 ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ
				
ลดลงระหว่างปี (19.50) ลดลงระหว่างปี (16.00) ลดลงระหว่างปี (    -)		 เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ในระหว่างงวด		 มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการ
				
ยอดปลายปี
28.50 ยอดปลายปี
31.00 ยอดปลายปี
-		 บริษัทได้รับชำระคืนเงินกู้บางส่วนแล้วและยัง		 ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการ
											 คงเหลือเงินให้กู้ยืมอีกจำนวน 28.50 ล้านบาท		 และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
							 - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน		 ระหว่างกันของบริษัทฯ
								 และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
		
7.8. รายได้ดอกเบี้ยรับ
1.40
0.40
-				
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่
										
9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
		
7.9. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
0.23
0.24
-				
1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตรา
											 ดอกเบี้ย MLR-2%
										
2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ
											 ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%
										
- การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน
											 ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยในการช่วยเหลือ
											 เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องของ
											 บริษัทย่อย และมีความสมเหตุสมผลและเป็น
											 ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
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8. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด
8.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
272.68
272.68
258.68 - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เพิ่ม
(“TTN”)							 ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง		 ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายตัว
								 โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในบริษัท เทคโทรนิค 		 ของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
								 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท		 เครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด
								 ดังกล่าวดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย
								 และติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
								 เครื่องวัดอัตราการไหลของเหลวทุกชนิด
		
8.2. ซื้อสินค้าและบริการ
0.28
39.52
32.32 - เนื่องจาก TTN เป็นบริษัทฯที่มีความชำนาญ - การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
		
8.3. เจ้าหนี้การค้า
3.96
15.41
32.20		 ด้านอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับคลังน้ำมันซึ่งเป็น		 และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดย
		
8.4. เงินมัดจำจ่าย
3.95		 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของเหลวและของไหล		 ปกติในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
			 (เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า					 จึงจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากบริษัทที่มีความ		 ทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับบุคคล
			 ค่าสินค้า)					 ชำนาญด้าน บริษัทฯจึงซื้อสินค้าดังกล่าวจาก		 ภายนอก
								 TTN เพื่อนำไปติดตั้งในงานโครงการของ
								 บริษัทฯที่เกี่ยวกับการก่อสร้างคลังน้ำมัน
								 ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		
8.5. สินค้าคงเหลือ
1.02
		
8.6. เงินปันผล
15.10
15.00
- - เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 TTN
- การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลง
								 ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็น		 ระหว่างผู้ร่วมลงทุน มีความสมเหตุสมผลและ
								 จำนวนเงิน 15.10 ล้านบาท โดยจ่าย		 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้า
								 ทั้งหมดแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
								 พ.ศ. 2562 จำนวน 10.00 ล้านบาท ครั้งที่ 2
								 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 จำนวน
								 5.10 ล้านบาท

		
รายการระหว่างบริษัทย่อย
		
กับบริษัทย่อย
		
7.10. รายได้อื่น
1.14
- - ในระหว่างปี 2561 บริษทั ย่อย “TKS” ได้สำรอง
								 การจ่ายเงิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของ CAPS
		
7.11. รายได้อื่นค้างรับ
1.22
-		 ในการยื่นประมูลโครงการของทางกิจการ
								 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าเขียนแบบ ค่าซอง
								 ประมูล และอื่นๆ

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (หน่วย : ล้านบาท)
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2560

ความจำเป็น/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความจำเป็นของรายการ

9. บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
9.1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
71.99
16.00
- - เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มความคล่องตัว - การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
(“CAPS”)							 ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการที่เกี่ยวข้อง		 ของการลงทุนใน SCH จึงถือได้ว่าการทำ
								 จึงให้ SCH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 		 รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
								 ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ CAPS ในสัดส่วน
								 ร้อยละ 71.99 ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจ
								 ที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและให้
								 บริการอาคารจอดรถ
		
9.2. รายได้จากการบริหารงาน
0.79
0.17
- - บริษัทฯ ดำเนินการบริหารสำนักงานให้แก่ - การทำรายการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการตาม
						
		 CAPS เช่น การบริหารงานในส่วนการเงินและ		 ที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ตกลงระหว่างคู่สัญญา
		
9.3. รายได้ค่าบริหารสำนักงาน
1.80
0.10
-		 บัญชี ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จึง		 โดยอ้างอิงประมาณการค่าใช้จ่ายตามปริมาณ
								 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายเดือนตาม		 งานและจำนวนคนที่ให้บริการ
								 อัตราที่ระบุตามสัญญาจ้างบริหารสำนักงาน
		
9.4. ลูกหนี้อื่น
0.46
0.26
		
9.5. เงินให้กู้ยืม
ยอดต้นปี
- ยอดต้นปี
- ยอดต้นปี
- - ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืม - การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วย
				
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 78.30 เพิ่มขึ้นระหว่างปี
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี
-		 ระยะสั้นจำนวน 78.30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น		 เหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ
				
ลดลงระหว่างปี (78.30) ลดลงระหว่างปี (    -) ลดลงระหว่างปี (    -)		 เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และในระหว่างปี		 มีส่วนเป็นผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ดี หากรายการ
				
ยอดปลายปี
- ยอดปลายปี
- ยอดปลายปี
-		 บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินกู้แล้วเต็มจำนวน		 ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกควรเป็นไปตามมาตรการ
										 - เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน		 และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่าง
											 และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม		 กันของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับอัตรา
		
9.6. รายได้ดอกเบี้ยรับ
0.63
-					 ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561
											 เป็นต้นไป ดังนี้
		
9.7. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
0.34
-					 1) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ ในอัตรา
												 ดอกเบี้ย MLR-2%
											 2) บริษัทในเครือกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือ
												 ในอัตราดอกเบี้ย MLR-2%

ชื่อบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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บริษัทฯ และ JST
JST
• หนังสือค้ำประกันงานก่อสร้าง
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์
						 ของบริษทั ฯ

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ
เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนองแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปภาระค้ำประกันหนี้สินของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้าโดยบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
					
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 : วงเงินกู้ยืม 879.40 ล้านบาท 
บริษัทฯ
บริษัทฯ
• เงินเบิกเกินบัญชี
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์
		
• หนังสือค้ำประกัน		 ของบริษัทฯ
		
• เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ
			 เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
		
• หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า
		
• ตั๋วสัญญาใช้เงิน
		
• สัญญาปริวรรตเงินตรา

1.
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ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 : วงเงินกู้ยืม 354.00 ล้านบาท
บริษัทฯ
บริษัทฯ
•
		
•
		
•
		
•
		
•
			
			
			
		
•
			
		
•
			
			
เงินเบิกเกินบัญชี
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์
ตั๋วสัญญาใช้เงิน		 ของบริษทั ฯ
สัญญาปริวรรตเงินตรา
วงเงินฟรีทการ์ด
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตภายใน
ประเทศ
หนังสือค้ำประกัน สำหรับซื้อ-ขายก๊าซ
NGV จาก ปตท.
หนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันซอง
สัญญาต่อหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
					
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 : วงเงินกู้ยืม 431.50 ล้านบาท
บริษัทฯ
บริษัทฯ
• เงินเบิกเกินบัญชี
		
• หนังสือค้ำประกัน
		
• เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
		
• หนังสือค้ำประกันตามสัญญาการให้บริการ
			 และงานก่อสร้างกับบริษัทผู้ว่าจ้าง
		
• ตั๋วสัญญาใช้เงิน
		
• สัญญาปริวรรตเงินตรา
		
• จำนำสิทธิในเงินฝากประจำ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกัน จำนอง และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกันและจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงการจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์วัดซื้อขาย • มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่
ก๊าซธรรมชาติและอาคารควบคุม Onshore 		 ธนาคาร
(Gas Transmission Pipeline)
- หนังสือค้ำประกัน
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- สัญญาปริวรรตเงินตรา
- เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสือค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกันเพื่อออกสินค้า
สัญญาปริวรรตเงินตรา (2ล้านUSD)

		
•
			
			
			
			
			
			

ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 5 : วงเงินกู้ยืม 160.00 ล้านบาท
บริษัทฯ
บริษัทฯ
		
		
		
•
•
•
•

โครงการ EPC of Station and Block 	 • มอบอำนาจการรับเงินโครงการให้แก่
Valve Station		 ธนาคาร
- หนังสือค้ำประกัน
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน

		
•
			
			
			

ผู้ค้ำประกัน
ผู้ ได้รับวงเงินกู้
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
รายละเอียดสินทรัพย์ค้ำประกัน
					
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 4 : วงเงินกู้ยืม 380.00 ล้านบาท
บริษัทฯ
บริษัทฯ
• หนังสือค้ำประกัน
		
• สัญญาปริวรรตเงินตรา

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกัน จำนอง และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้การค้ำ
ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำประกัน จำนอง และจำนำแต่อย่างใดและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจ

ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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18.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
		
การทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่
สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสารณูโภค เป็นต้น จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่
เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ
โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถาณการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนิน
การได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดัง
กล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำสั่ ง หรื อ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
		
การทำรายการทีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการ
นั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะ
จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าวกับคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

		
รายการระหว่างกันที่ยังคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคต ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การเช่าที่ดิน การเช่าพื้นที่
สำนักงานและเก็บสินค้า การรับบริการสาธารณูปโภค การให้บริการบริหารสำนักงานและด้านวิศวกรรมแก่บริษัทในเครือ และ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯสำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฎิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ ได้
กล่าวไว้ข้างต้น โดยสำหรับการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ยระหว่างกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนด
รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่บริษัทฯ สามารถหรือไม่สามารถกระทำได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
		
หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้วย
ราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบ
บัญชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวโดยให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้
ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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19. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
19.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

		
ในการอ่านคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ผู้ลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่
งบการเงินรวม ตัวเลขการดำเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคู่กับหมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูล
ที่นำเสนอไว้ ในเอกสารนี้
ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา
		
ปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1) กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 3) กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และ กลุ่มธุรกิจบริษัท
ย่อย 2 กลุ่มประกอบด้วย 1) กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว และ 2) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหาร
อาคารจอดรถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามราชธานี จำกัด ในรูปแบบกิจการร่วมค้าจำนวน 1 แห่ง
ได้แก่ กิจการร่วมค้าสยามราชธานี เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประมูลงานโครงการในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ
		
ระหว่างปี 2560-2562 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการเข้าร่วมทุนในบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทย่อย
1. บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SPH)
		
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 คิด ได้เรียกและรับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.50 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
		
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีมติ
อนุมัติให้เรียกชำระทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มจาก 7.50 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว
2. บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (SCH)
		
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 82 ล้านบาท 

โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 คิดเป็น ทุนชำระแล้วจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ได้เรียกและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 61.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการที่
จอดรถ
		
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 82 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาท ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ในประเทศไทยในนาม “บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด” เพื่อ
ลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์โดยเข้าทำสัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียน
จำนวน 100 ล้านบาท โดยบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 64 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561
		
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
(เอสซีเอช)ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มจาก 98 ล้านบาทเป็น 146 ล้านบาท สำหรับ
หุ้นสามัญจำนวน 6,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทโดยเรียกชำระเพิ่มอีกจำนวน 7.50 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงิน
48 ล้านบาทเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเต็มจำนวนแล้ว และ
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

		
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัดได้
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 146 ล้านบาทเป็น 154 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นจาก
ผู้ถือหุ้นเต็มจำนวนแล้ว และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน
3. บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (TKS)
		
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทเอสอาร์ คอมเมอร์เชียลโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม “บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด” ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อย
ละ 79.99 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.00 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์
จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเอสอาร์ คอมเมอร์เชียลโฮลดิ้ง จำกัด ได้
ลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 79.99 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่จอดรถ
4. บริษัท เทคโทรนิค จำกัด (TTN)
		
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (ทีโฮลดิ้ง) ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน รวมไปถึงหุ้นสามัญของบริษัท เทคโทรนิค จำกัด จำนวน 59,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 โดยบริษัทฯ จ่ายชำระเป็นเงินสด 45 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 208.62 ล้านบาท บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่ายุติธรรม 2.72 บาทต่อหุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน
253.62 ล้านบาท ในเวลาต่อมาบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด (ที-โฮลดิ้ง) ได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการ ปัจจุบันจึง
เหลือการทำธุรกิจในนาม บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการจำหน่ายและติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวทุกชนิด
		
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัท เทคโทรนิค จำกัด จำนวน 14 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยออก
เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5. บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (CAPS)
		
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยบริษัท
จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 82 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และมีมติ
อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยในนาม “บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด” เพื่อลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์
โดยเข้าทำสัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยบริษัท
เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 64 คิดเป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 16 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
		
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียก
ชำระทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มจาก 25 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทโดยเรียกชำระเพิ่มอีกจำนวน 7.50 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของ
เอสซีเอชจำนวน 48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเต็ม
จำนวนแล้ว และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน
		
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด มี
มติอนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด จำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ เอสซีเอชเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 72 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72 ล้าน
บาท ทำให้เกิดส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 0.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2562 เอสซีเอชได้รับชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน
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กิจการร่วมค้า
1. บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราชและทีฆทัศน์ จำกัด (JST)
		
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราชและทีฆทัศน์
จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 59.99 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.00 ล้านบาท โดยการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทร่วม
1.
บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด (C2C)
		
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าทําสัญญาเพื่อซื้อหุ้นจํานวนร้อยละ
25.10 ของ บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด จาก บริษัท เพาเวอร์ซิสเต็มส์แอนส์โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งมีการดําเนินงานใน
ประเทศไทยเป็นจํานวนเงิน 9.07 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน การ
ซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยการซื้อกิจการนี้เสร็จสิ้นในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561
2.
บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด (STS)
		
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าทําสัญญาเพื่อซื้อหุ้นจํานวนร้อยละ
25.10 ของ บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด จาก บริษัท เพาเวอร์ซันโซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งมีการดําเนินงานในประเทศไทย
เป็นจํานวนเงิน 20.95 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการลงทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน การซื้อกิจการจะ
เสร็จสมบูรณ์เมือ่ บรรลุขอ้ ตกลงตามทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ โดยการซือ้ กิจการนีเ้ สร็จสิน้ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561
		
ผลการดำเนินงานในปี 2561- 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัด
และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหล
ของของเหลว และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (บริหารอาคารจอดรถ) จำนวนรวม 1,777.44 ล้านบาท และ 1,699.94 ล้านบาท ตามลำดับ
มีต้นทุนรวมในปี 2561 - 2562 จำนวน 1,534.22 และ 1,476.44 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมในปี
2561 - 2562 จำนวน 243.22 ล้านบาท และ 223.50 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.68 และร้อยละ
13.15 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในปี 2561 - 2562 จำนวน 53.23 ล้านบาท และ 20.38
ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิร้อยละ 2.99 และร้อยละ 1.20 ตามลำดับ
รายได้
		
รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 1,703.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.18 จาก 1,796.69 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
โดยแยกเป็นประเภทรายได้ดังนี้
มูลค่า
1.
2.
3.
4.

กลุม่ ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)
กลุม่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)
กลุม่ ธุรกิจระบบปัม๊ อุตสาหกรรม (EPS)
กลุม่ บริษทั ย่อย
4.1 กลุม่ ธุรกิจสถานีวดั อัตราการไหลของของเหลว (TTN)
4.2. กลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ (บริหารอาคารจอดรถ) (TKS, CAPS) 1
รายได้หลักรวม
รายได้อนื่
รวมรายได้

1

2561

%

มูลค่า

2562

%

(หน่วย : ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
%

724.91
488.06
347.51

40.35
27.16
19.35

466.23
758.29
240.83

27.37
44.51
14.14

(258.68)
270.23
(106.68)

(35.68)
55.37
(30.70)

200.75
16.21
1,777.44
19.25
1,796.69

11.17
0.90
98.93
1.07
100.00

165.04
69.55
1,699.94
3.64
1,703.58

9.69
4.08
99.79
0.21
100.00

(35.71)
53.34
(77.50)
(15.61)
(93.11)

(17.79)
329.06
(4.36)
(81.09)
(5.18)

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

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)
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รายได้หลักรวม
		
ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักรวมมาจากธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว และกลุ่มธุรกิจ
อื่นๆ (กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ)
การวิเคราะห์รายได้หลักตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
1.
รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)
		
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 466.23 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 258.68 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 35.68 การลดลงของรายได้ที่สำคัญมีสาเหตุหลักเนื่องจากโครงการ
หลัก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ EPC of Station and Block Valve Station for RA6 # Ratchaburi โดย CHINA
PETROLEUM PIPELINE BUREAU เป็นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 590.00 ล้านบาท และโครงการงาน
ก่อสร้างสถานีสูบถ่ายและปรับปรุงคลังน้ำมันบางปะอิน (NFPT)โดยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เป็นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 209.44 ล้านบาท และโครงการ Onshore Gas Transmission Pipeline
TPA Code สถานี OCS1,2 โดย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 210.00 

ล้านบาท บริษัทฯทยอยรับรู้ ไปแล้วในไตรมาส 3-4 ของปี 2561 ส่งผลให้ ในปี 2562 อยู่ ในช่วงท้ายของสัญญาจึงรับรู้
รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับ มีการตั้งประมาณการค่าปรับงานล่าช้าซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาต่อ
รอง ซึ่งรับรู้รายการดังกล่าวลดยอดรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้ตามผลสำเร็จของงานในเดือน ธันวาคม ปี 2562
2.
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)
		
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก ประกอบด้วย รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รายได้จากการบริการบำรุงรักษาสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์และรายได้จากการออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกจำนวน 488.06 ล้านบาท และ 758.29 ล้านบาท
ตามลำดับ
การวิเคราะห์รายได้แยกตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก มีรายละเอียดดังนี้
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGP)
		
บริษัทฯ มีรายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในปี 2562 จำนวน 99.62 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 61.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.25 มีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้ก๊าซ NGV มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากปัจจัยราคาน้ำมันในปัจจุบันยังคงอยู่ ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ลูกค้า
ที่ซื้อยานพาหนะใหม่เน้นยานพาหนะที่ ใช้น้ำมันมากกว่ายานพาหนะที่ ใช้ก๊าซ NGV และในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ 

ได้ยกเลิกสัญญาให้บริการสถานีบริการสาขาวิภาวดี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่สถานีบริการ
ออกแบบและก่อสร้าง (ENP)
		
บริษัทฯ มีรายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์และรายได้จากการ
ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2562 จำนวน 523.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 349.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 201.96 การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สำคัญ เนื่องจากโครงการหลัก 1 โครงการ 

ที่บริษัทฯ เป็นผู้ประมูลและได้รับงานในช่วงปลายปี 2562 ได้แก่ โครงการงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง Floating Solar
Power (FSP) Project (Engineering,Procurement and Construction and Commissioning (EPCC) ซึ่งมีบริษัท
ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ โดยมีมูลค่าโครงการตามสัญญา 493.00 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562
บริษัทฯได้รับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of completion) จำนวน 388.12 ล้านบาท
บริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (ENS)
		
บริษัทฯ มีรายได้จากการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ในปี 2562 จำนวน 135.53 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 17.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.69 การลดลงของรายได้ที่สำคัญสาเหตุหลัก
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มาจากราคาน้ำมันในปัจจุบันยังคงอยู่ ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ NGV ลดลง
3.
รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม (EPS)
		
รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมในปี 2562 จำนวน 240.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน
106.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.70 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมถึงการแข่งขันด้าน
ราคาของคู่แข่งในตลาดสูงขึ้น
บริษัทย่อย
4.
4.1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว
		
รายได้จากกลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราอัตราการไหลของของเหลว ในปี 2562 จำนวน 165.04 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 35.71 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.79 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมถึงการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งในตลาดสูงขึ้น
4.2. รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ)
		
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (บริหารอาคารจอดรถ) ประกอบไปด้วย รายได้จากการให้บริการอาคารจอด
รถและให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในปี 2562 จำนวน 69.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 53.34 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 329.06 เนื่องจากการให้บริการโครงการอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and
Plaza” ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเริ่มเปิดให้บริการอาคารจอดลาน A อย่างเป็นทางการในไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่ง
ได้เปิดให้บริการเต็มปีเป็นปีแรกในปี 2562
รายได้อื่น
		
รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการบริการบริหารจัดการ กำไรจากการขายสินทรัพย์ กำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กำไรจากจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น เป็นต้น บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2562 จำนวน
3.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 15.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.09 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของกำไรจาก
การจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งมีการจำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบตามนโยบายของบริษัท ค่านายหน้าและกำไรจากการ
จำหน่ายกองทุน ประกอบมีการรับรู้ผลขาดทุนจากสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทั้งนี้รายได้อื่นที่สำคัญในปี
2562 ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ จำนวน 2.91 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า 2.31 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
		
ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 1,676.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.32 จาก 1,733.90 ล้านบาท ในปีที่ผ่าน
มาโดยแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายดังนี้
			
ค่าใช้จ่าย
2561
2562 เปลี่ยนแปลง
			
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
%
ต้นทุน
1. กลุม่ ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (MPT)			
2. กลุม่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก (ENG)			
3. กลุม่ ธุรกิจระบบปัม๊ อุตสาหกรรม (EPS)			
4. กลุม่ บริษทั ย่อย
4.1 กลุม่ ธุรกิจสถานีวดั อัตราการไหลของของเหลว (TTN)			
4.2. กลุม่ ธุรกิจอืน่ ๆ (บริหารอาคารจอดรถ) (TKS, CAPS) 1		
ต้นทุนรวม
ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร			
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า			
ต้นทุนทางการเงิน			
รวมค่าใช้จา่ ย
1

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

672.69
434.19
247.67

471.70
701.37
150.89

(200.99)
267.18
(96.78)

(29.88)
61.54
(39.08)

166.90
12.77
1,534.22
203.49
(8.48)
4.67
1,733.90

114.66
37.82
1,476.44
190.58
(2.46)
11.83
1,676.39

(52.24)
25.05
(57.78)
(12.91)
6.02
7.16
(57.51)

(31.30)
196.16
(3.77)
(6.34)
70.99
153.32
(3.32)

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ต้นทุนรวม
บริษัทฯ มีต้นทุนรวมในปี 2562 จำนวน 1,476.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.77 ต้นทุน
เกิดจากกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน 471.70 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนจำนวน 200.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.88 การลดลงของต้นทุนสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก จำนวน 701.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 267.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.54 โดยต้นทุนของกลุ่มธุรกิจ
พลังงานทางเลือกประกอบด้วย 3 ส่วนงานย่อย ดังนี้ 1) ส่วนงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ มีต้นทุนจำนวน 82.06
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 49.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.46 การลดลงของต้นทุนขายผันแปรตามยอดรายได้ที่ลดลง อัน
เป็นผลมาจากผลกระทบของราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลง ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนไปเติมน้ำมันแทนการเติมก๊าซ NGV
และในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้มีการยกเลิกสัญญาการให้บริการสถานีบริการสาขาวิภาวดี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่สถานี 2)
ส่วนงานออกแบบและก่อสร้าง มีต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์และต้นทุนออกแบบ
และก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 506.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 332.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 190.35 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในปี 2562 ผันแปรไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ 3) ส่วนงานบริการบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต์มีต้นทุนจำนวน 112.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 16.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.50 การลด
ลงของต้นทุนส่วนใหญ่ผันแปรตามรายได้ของการให้บริการที่ลดลง ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรมจำนวน 150.89 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 96.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.08 ลดลงผันแปรตามรายได้ที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลวจำนวน 114.66 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 52.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.30 การลดลงของต้นทุนสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบของ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ(บริหารอาคารจอดรถ) จำนวน 37.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน
25.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 196.16 เนื่องจากการให้บริการโครงการอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza”
ได้เปิดให้บริการอาคารจอดลาน A และพื้นที่พลาซ่า เต็มปีเป็นปีแรกในปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม สำหรับปี 2562 จำนวน 190.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.34 จาก 203.49 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา การลดลงอย่างมีนัยสำคัญมีสาเหตุดังนี้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 84.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของรายได้หลักรวม ลดลงจากปีก่อน
จำนวน 16.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.24 สาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้ยกเลิกสัญญาการให้บริการสถานี
บริการสาขาวิภาวดี เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่สถานี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายส่วนของสถานีบริการสาขาวิภาวดี จึงไม่มีในปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 106.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของรายได้หลักรวม เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนจำนวน 3.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
และประมาณการภาระผูกพันเงินชดเชยของลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
400 วันหรือ 13.30 เดือน (กฎหมายฉบับเดิมกำหนดค่าชดเชย 300 วัน หรือ 10 เดือน)
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 20.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 32.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61.71 การลดลงของ
กำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญมีสาเหตุเนื่องจาก
1.
บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 223.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 19.72 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.11 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจาก การลดลงของรายได้หลักอย่างมีนัยสำคัญมาจาก การลดลงของรายได้ ของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจสถานีวัดอัตราการไหลของของเหลว และกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งในตลาดสูงขึ้น ตลอดจนต้นทุนงานก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมและ
มีการตั้งประมาณการค่าปรับงานล่าช้าซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาต่อรอง ซึ่งรับรู้รายการดังกล่าวในเดือน ธันวาคม ปี 2562
2.
บริษัทฯมีรายได้อื่น จำนวน 3.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 15.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 81.09 สาเหตุหลัก
เนื่องจากการลดลงของกำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งมีการจำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบตามนโยบายของบริษัท
ค่านายหน้าและกำไรจากการจำหน่ายกองทุน ประกอบมีการรับรู้ผลขาดทุนจากสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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3.
4.

บริษัทฯมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 2.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.02 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 70.99 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า สยามราชและทีฆทัศน์ จำกัด
เนื่องจากงานโครงก่อสร้างอยู่ในช่วงท้ายโครงการ การรับรู้รายได้ตามผลสำเร็จของงานจึงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 11.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.16 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.32 ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทย่อย เพื่อใช้ ในการลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับ
โครงการอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza” ซึ่งเริ่มทยอยคืนเงินต้นในปี 2562

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561- 2562 เท่ากับร้อยละ 4.57 และร้อยละ 1.76 ตามลำดับ ซึ่งอัตราผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้นจะปรับตัวในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกำไรสุทธิ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี
2561- 2562 จำนวน 43.31 ล้านบาท และ 20.30 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 81.36 และร้อยละ 99.60
ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2561-2562 จำนวน 30.45 ล้านบาท
และ 43.31 ล้านบาท ตามลำดับ
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,239.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 เป็นจำนวน
245.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.32 มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 246.26 ล้านบาท การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 224.74 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
1) ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทย่อยที่จัดตั้งในปี 2561 “บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด” ได้เข้าลงนามกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) (AOT) เพื่อลงทุนก่อสร้างโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
(โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ สิ้นปี 2562 งานระหว่างก่อสร้างของโครงการ
ดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 176 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2563
2) โครงการลงทุนก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ NGV ของส่วนงานพลังงานทางเลือก ภายใต้ตราสินค้า “สยามราช” จำนวน 2
แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ สิ้นปี 2562 งานระหว่างก่อสร้างของโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 60
ล้านบาท
หนี้สิน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,045.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 เป็นจำนวน
256.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.54 สาเหตุหลักเกิดจาก
1) หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 715.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 162.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.38 เกิดจากเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.33 เป็นเงิน
กู้ยืมเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและใช้ ในการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับ
ล่วงหน้า จำนวน 127.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 116.28 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเรียกเก็บรายได้ค่าก่อสร้างล่วงหน้าสำหรับโครงการที่ทำสัญญาใหม่ในปี 2562 ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทาง
เลือก
2) หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 330.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 94.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.95 เกิดจากเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 275.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
84.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.21 เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

ส่วนของเจ้าของ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวมจำนวน 1,193.49 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561 เป็น
จำนวน 11.21 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.93 สาเหตุหลักเกิดจาก เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2562 จำนวน 43.31 ล้าน
บาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 20.38 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 6.33 ล้าน
บาท และเพิ่มขึ้นจากการรับเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด “CAPS” ของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม
จำนวน 27.00 ล้านบาท ทั้งนี้ลดลงบางส่วนจากเงินสดจ่ายเพื่อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจาก
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 8.00 ล้านบาท
กระแสเงินสด
ตารางสรุปงบกระแสเงินสด
			
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561
57.44
(241.78)
179.41
(4.93)
(0.25)
230.01
224.83

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
(41.72)
(187.71)
113.52
(115.91)
(0.44)
224.83
108.48

		
ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 41.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 242.48 ล้านบาท สืบเนื่องจากรายได้จากงานโครงการใหม่ถูกรับรู้ ในช่วงปลายปี ส่งผลให้สิ้นปี 2562
ยอดลูกหนี้จากการรับรู้รายได้ดังกล่าวคงค้างมารับชำระในช่วงต้นปี 2563 และหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากรายได้
ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 68.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากสัญญาใหม่ที่ยังไม่
เริ่มรับรู้รายได้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 187.71 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้ ไปในการลงทุน
ของกลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และบริษัทฯ
มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 113.52 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้นจำนวน 116.60 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน
43.31 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 1.80 ล้านบาท
สภาพคล่อง
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.08 เท่า และ 1.60 เท่า ตามลำดับ
ทั้งนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2562 ลดลง สาเหตุหลักเนื่องจาก หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 162.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.38 เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.33 เป็นเงินกู้
ยืมเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและใช้ ในการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น
จำนวน 68.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 116.28 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเรียกเก็บรายได้ค่าก่อสร้างล่วงหน้าสำหรับ
โครงการที่ทำสัญญาใหม่ในปี 2562 ของกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
โครงสร้างทางการเงิน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.67 เท่า และ 0.91 เท่า
ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินของบริษัทย่อย เพื่อลงทุนในโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
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x µ¦¡·µ¦µÁ¨º°ª·¸ µ¦¦´¦¼¦o µ¥ÅoÄÂn¨³£µ¦³¸É
o°·´ Ä· ´µ
x µ¦´ Î µ ¦³¤µµ¦o  »  Â¨³°µ ´Ê
ªµ¤ÎµÁ¦È °Ân¨³Ã¦µ¦¦ª¤¹µ¦¡·µ¦µ
µ¦¦³¤µµ¦¨ µ» ¸Éµªnµ ³Á· Ê¹ Ä
Ân¨³Ã¦µ¦
x µ¦´ nª¦µµ °¦µ¥µ¦Ä®o´ Ân£µ¦³¸É °o ·´ · 
x µ¦¡·µ¦µªnµ»µ¦¦´¦¼¦o µ¥Åo °Ân¨³£µ¦³¸É
o ° ·  ´ · ÁÈ Â¦´ ¦¼oÁª¨µÄÁª¨µ®¹É 
ª´¸ÉÁ¦È·Ê £µ¦³®¦º°ÁÈ Â¦´ ¦¼o¦ µ¥Åo ¨°
nª°µ¥» 
´ µÂ¨³¡·µ¦µªnµÁÈ µ¦¦´¦¼oÂ
Áª¨µÄÁª¨µ®¹ÉÁ¤ºÉ°ÁÈ µ¦Ã°µ¦ª»¤Ä
·oµ®¦º°ÁÈ µ¦¦´¦¼¦o µ¥Åo¨°nª°µ¥»
´ µ
Á¤ºÉ ° ¡·  µ¦µ°´ ¦µªµ¤Î µ Á¦È °£µ¦³µ¸É
Ä®o¦·µ¦Â¨³n°¦oµ
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Á¦ºÉ°Îµ´Äµ¦¦ª°





ª· ¸µ¦¦ª°



x ¦ª¦µ¥ÅoÃ¥»¤n ´ª°¥nµÁ¡ºÉ°¡·µ¦µªnµ¼o¦·®µ¦Î µ

Ã¥µ¥µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åo¤µÄo´ Ân¨³£µ¦³µ¸Éo° 
· ´·µ¤ÄÂn¨ ³´ µ°¥nµÁ®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦
¦´¦¼Âo Áª¨µÄÁª¨µ®¹ÉÂ¨³µ¦¦´¦¼¦o µ¥Åo¨°
nª°µ¥»
´ µÃ¥Äoª· ¸ ¦ª°´¸Ê


µ¦¦´¦¼Âo Áª¨µÄÁª¨µ®¹É
 ¦ª´Á°µ¦¦³°¦µ¥µ¦nµÇÁn ´µ
o ´®´º° µ¦n ¤°µÄÂo®¸Ê Â¨³Ä
n °




µ¦¦´¦¼¦o µ¥Åo¨°nª°µ¥»
´ µ
 Á¦¸¥Á¸¥ ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦Èµ¤°´¦µnª °µ¸É
ÎµÁ¦Èoª¥ª·¸ FRVWWRFRVW´°´¦µnª °µ
¸ÉÎ µÁ¦ÈÃ¥¡·µ¦µµµ¦Îµ¦ªµµ¥£µ¡
Ã¥ª·«ª¦¼o ¦·® µ¦Ã¦µ¦¦n ª ¤´ Áo µ °®¦º°
¨¼  oµ Â¨³¦³Á¤· ¨n µ ¸ÉÁ· Ê¹ ªn µ o ° ¤¸ µ¦
¦´¦»®¦º°Å¤n
 °o»¦·¸ÁÉ · Ê¹ Ân¥´ Å¤nÅo¦´ µ¦ªµ·¨
µ¼o µ¥®¦º ° ¼o Ä ®o  ¦·  µ¦Á¡ºÉ °¦³Á¤·  ªµ¤
¦oª °µ¦´¹´¸o »
 °µ¦Îµª ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È °µÄ¦µ¥µ
ªµ¤º®oµ °Ã¦µ¦¦µ¥Áº°
 Á¥¸É¥¤¤µ¸Én°¦oµÂ¨³´Áµ¦rª· ¸ µ¦ª´
´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È °µÃ¥ª·«ª¦
 ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °¦³¤µµ¦¨ µ»
¸É µªn µ ³Á· Ê¹ ÄÂn ¨ ³Ã¦µ¦¸É ´ Î µ Ã¥
¼o ¦·®µ¦




µª·¸ µ¦·´ · µ µo o µo ¡Áoµ¡ªnµµ¦¦´¦¼¦o µ¥Åo
°´µ¸É µo ¡ÁoµÅo°¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤µ¤Á°µ¦
®¨´µ´»
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Á¦ºÉ°Îµ´Äµ¦¦ª°

µ¦¦³Á¤· µ¦o°¥nµ °nµªµ¤· ¥¤

ª· ¸µ¦¦ª°




°oµ¹®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· o°Á¦ºÉ°¦³¤µµ¦
µ´  ¸ É¸ Î µ ´ Â¨³µ¦Äo » ¨ ¥¡· ·  ¸É Á¸É¥ ª o° ´ µ¦
¦³Á¤·µ¦o°¥nµ °nµªµ¤·¥¤®¤µ¥Á®»¦³°
µ¦Á· °o Á¦ºÉ°nµªµ¤·¥¤

ª´¸É´ªµ¤¡«¤¼¨nµnµªµ¤· ¥¤Îµª
¨oµµÂ°¥¼Än µ¦Á·¦ª¤

Î µ ®¦´ ¸ ·Ê »  ª´ ¸É ´ ªµ¤¡«¼o  ¦·® µ¦Åo
´Îµµ¦¦³Á¤·µ¦o°¥nµ °nµªµ¤·¥¤Ã¥

Îµª¦³ÂÁ··¨Ã¥Äoª· ¸ µ¦·¨¦³Â
Á·Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ¸ Â¨³·¤¼¨nµ»oµ¥oª¥
°´¦µµ¦Á·Ã °»¦·¸É´ Ê Ân¸É¸®¨´µ´Ê
¦³ÂÁ·³¼·¨¨´¤µÁÈ ¤¼¨nµ´ »´ Ã¥
Äo°´ ¦µo»´ªÁ¨¸¥É nªÎÊµ®´ °Á·»Â¨³

Á¦¸¥Á¸¥ ¨¨´¡r °¦³ÂÁ··¨´¤¼¨ nµ
µ¤´ ¸ °®n ª¥·¦´¡¥rÉ¸n° Ä®oÁ·Á· Ân ¨ ³
®n ª¥

µµ¦°µ¦o ° ¥n µ¦³Î µ¸ ¼o  ¦· ® µ¦¦»  ªn µÅ¤n ¤¸
nµÁºÉ°µ¦o°¥nµ °nµªµ¤· ¥¤¸Éo°¦´¦¼oÁ¡·É¤Ä¦³®ªnµ¸ 
Ã¥¤¤·µ¸ÉÎµ´ÅoÂnÎµÅ¦ ´ Ê o°´¦µµ¦Á·ÃÂ¨³
°´¦µµ¦·¨

oµ¡Áo µÄ®o ªµ¤Î µ´ ´Á¦ºÉ°¸Ê ÁºÉ °µµ¦¦³Á¤· ªµ¤
Á¡¸¥¡° °µ¦¦´¦¼o µ» µµ¦o°¥nµ °nµªµ¤·¥¤¤¸
ªµ¤´o°Â¨³o°Äo»¨¥¡··¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ °o ¤¤·µ¸É
ÁÈ ¨¤µµµ¦µµ¦r £µª³¨µÄ°µ®¦º°ÂªÃo¤
£µ¡Á«¦¬·Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·Ä°µ





x µo ¡ÁoµÅoÎµªµ¤Á µo ÄÁ¸É¥ª´µ¦¦³Á¤·µ¦o°¥

x

x

x

x

x
x

nµ Â¨³¤»n  Áo  µ¦ª·Á¦µ³®r ¦ µ¥¨³Á°¸¥ Â¨³Î µ µ¦
°µ¤ÄÁ·°¤¤·µ¸É¼o¦·®µ¦ÄoÄµ¦
¦³Á¤·µ¦o°¥nµ¹É ¦ª¤¹

Îµªµ¤Á oµÄ¦³Á¤·Â¨³°µ¤¼o¦·®µ¦ÄÁ·
°n° o°¤¼¨nª¦³°Ä¦³¤µµ¦¦³Â
Á· ¦ª¤¹¦³ªµ¦¸ÉÄo Äµ¦Îµ ªÂ¨³
°µ¦Îµª °¼o ¦·®µ¦
Á¦¸¥Á¸¥¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·´¦³¤µ
Â¨³Â»¦·¹É°» ¤´ ·Ã¥³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ °
¨»n¤·µ¦Â¨³®¨´µ°ºÉ¸ÉÁ¸É¥ª o°´Âµ¦Ä
°µ
Á¦¸ ¥ Á¸ ¥ ¨µ¦Î µ Á·  µ¸É Á ·  Ê¹  ¦· Ä¸
´ »´ ´´ªÁ¨ ¸É µµ¦rÅªoÄ¸ n°Á¡ºÉ°¡·µ¦µ
ªn µ  ¨ µ¦Î µÁ·  µ ¸É  µ  µ¦r Åªo Ä  ¸ n ° 
¤Á®»¤¨®¦º°Å¤n
¦³Á¤·  ¤¤·  µ¸É Î µ ´  °¼o  ¦· ® µ¦¸É Ä o Ä 
µ¦µµ¦r Ã¥Á¡µ³ o° ¤¼ ¨ Á¸É¥ ª´ ÎµÅ¦ ´ Ê o
°´¦µµ¦Á·ÃÃ¥µ¦Á¦¸¥Á¸¥´´ªÁ¨ Ä°¸
Â¨³µ¦µµ¦r£µª³Á«¦¬·Â¨³°»µ®¦¦¤
°´ªÂ¦¸ÉÎµ¤µÄo Äµ¦¡·µ¦µ°´¦µ·¨
Â¨³°µ¦Îµª °°´¦µ´¨nµª
Äo ¼o Á¸É ¥ ªµo µ µ¦¦³Á¤·  ¤¼ ¨ n µ ° o µ ¡Áo µ
Äµ¦°µµ¦¦³¤µµ¦°¥n µ ÁÈ °·  ¦³
Ã¥Á¡µ³°¥n µ ¥·É  °´ ¦µ·  ¨Â¨³Á¦¸¥ Á¸ ¥ 
¦³¤µµ¦´¨nµª´¦³¤µµ¦¸É ¼o ¦·®µ¦Äo


µµ¦·´ · µ´¨nµª µo o µo ¡Áoµ¡ªnµ¤¤·µ
¸É¼o ¦·®µ¦ÄoÄµ¦¦³Á¤·µ¦o°¥nµ °nµªµ¤·¥ ¤
¤¸ªµ¤¤Á®»¤¨µ¤®¨´µ¸ÅÉ o¦´ 
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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´¸ÄÉ ¦µ¥µ °¼o °´¸Ê¸


ªµ¤Á®È ° oµ¡Áoµn°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Å¤n¦°¨»¤¹ °o ¤¼¨°ºÉÂ¨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 ÉÅ¸ o¦´ 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° oµ¡ÁoµÅo°nµ¦µ¥µ¦³Îµ¸ ®µ oµ¡Áoµ¦»Åoªnµ¤¸µ¦Â o°¤¼¨¸É ´ n° o°ÁÈ¦·°´ÁÈ µ¦³Îµ´ oµ¡Áoµo °
ºÉ°µ¦Á¦ºÉ°´¨nµª´³¦¦¤µ¦¦ª°


ªµ¤¦´· ° °¦¦¤µ¦n°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦
¦¦¤µ¦¤¸®o µ¸É¦´ ·°Äµ¦´ÎµÂ¨³Î µÁ°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Á®¨nµ¸Ê Ã¥¼o°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¦
´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¸É¦µ«µµ¦Â °o ¤¼¨¸É ´ n° °o ÁÈ¦·°´ÁÈ µ¦³Îµ´Å¤nªnµ³Á·µ
µ¦»¦·®¦º° °o ·¡¨µ


Äµ¦´Î µµ¦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¤´Ê Ä¸É³Á¨·¨»n¤·µ¦Â¨³¦·¬´ ®¦º°®¥»ÎµÁ·µ®¦º°Å¤nµ¤µ¦
ÎµÁ·µn°ÁºÉ°n°ÅÅo 


³¦¦¤µ¦¦ª°¤¸®oµ¸É nª¥¦¦¤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° ° oµ¡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 °´¸É¹ ¦ª¤ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ°¥¼n ªo ¥ªµ¤ÁºÉ°¤´ É°¥nµ¤Á®»¤¨º°ªµ¤ÁºÉ°¤´ ÉÄ¦³´¼ÂnÅ¤nÅoÁÈ 
µ¦¦´ ¦³´ªnµµ¦· ´· 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°·¡¨µÂ¨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 
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Äµ¦¦ª° ° µo ¡Áoµµ¤¤µ¦µµ¦°´¸ µo ¡ÁoµÅoÄo»¨¥¡··Á¥¸¥É ¼o¦³°ª·µ¸¡Â¨³µ¦´ÁÂ¨³´¥
Á¥¸¥É ¼o ¦³°ª·µ¸¡¨°µ¦¦ª°µ¦·´ · µ ° µo ¡Áoµ¦ª¤¹

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®¨n µ´Ê Â¨³Åo®¨´µµ¦°´¸É¸Á¡¸¥ ¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÁÈ ÁrÄµ¦Âªµ¤Á®È ° oµ¡Áoµ
ªµ¤Á¸É¥¸ÉÅ¤n¡ o°¤¼¨¸É ´ n° o°ÁÈ¦·°´ÁÈ µ¦³Îµ´¹ÉÁÈ ¨¤µµµ¦»¦·³¼ªnµªµ¤Á¸É¥¸ÉÁ·µ
°o ·¡¨µÁºÉ°µµ¦»¦·°µÁ¸É¥ª´µ¦¤¦¼¦o nª¤·µ¦¨°¤Â¨Á°µ¦®¨´µµ¦´Ê Ä¨³Áªoµ¦Â
°o ¤¼¨µ¦Â °o ¤¼¨¸ÅÉ ¤n¦µ¤ °o ÁÈ¦·®¦º°µ¦Â¦Âµ¦ª»¤£µ¥Ä
x Î µªµ¤Á oµÄÄ¦³µ¦ª» ¤ £µ¥Ä¸É Á¸É¥ ª o° ´ µ¦¦ª°Á¡ºÉ° °°Âª· ¸µ¦¦ª°¸É Á®¤µ³¤´
µµ¦rÂnÅ¤nÄnÁ¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Âªµ¤Á®Èn°ªµ¤¤¸¦³··¨ °µ¦ª»¤£µ¥Ä °¨»n¤·µ¦
Â¨³¦·¬´ 
x ¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´ ¸É¸¦¦¤µ¦ÄoÂ¨³ªµ¤¤Á®» ¤¨ °¦³¤µµ¦µ´ ¸Â¨³µ¦
Á· Á¥ °o ¤¼¨¸ÁÉ ¸¥É ª °o ¹É ´Îµ Ê¹ Ã¥¦¦¤µ¦
x ¦»Á¸É¥ª´ªµ¤Á®¤µ³¤ °µ¦ÄoÁrµ¦´¸Îµ®¦´µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ ° °¦¦¤µ¦Â¨³µ®¨´µµ¦°
´¸É¸Åo¦´ ¦»ªnµ¤¸ªµ¤Å¤nÂn°¸É¤¸ µ¦³Îµ´¸ÉÁ¸É¥ª´Á®»µ¦r ®¦º°µµ¦rÉ°¸ µÁÈ Á®»Ä®oÁ· o°´¥
°¥nµ¤¸´¥Îµ´n°ªµ¤µ¤µ¦ °¨»n¤·µ¦Â¨³¦·¬´ Äµ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°®¦º°Å¤noµ µo ¡ÁoµÅo °o ¦»ªnµ¤¸ªµ¤
Å¤nÂn °¸É¤¸ µ¦³Îµ ´  oµ¡Áoµo °¨n µªÅªoÄ¦µ¥µ °¼o °´ ¸ ° oµ ¡Áoµ¹µ¦Á· Á¥¸ÉÁ¸É¥ ª o° Ä
µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦®¦º°oµµ¦Á· Á¥´¨nµªÅ¤nÁ¡¸¥¡°ªµ¤Á®È ° µo ¡Áoµ³Á¨¸¥É Â¨Å
°o ¦» ° µo ¡Áoµ Ê¹ °¥¼n´ ®¨´µµ¦°´¸ÅÉ¸ o¦´ ¹ª´¸ÄÉ ¦µ¥µ °¼o °´¸ ° µo ¡Áoµ°¥nµÅ¦Èµ¤
Á®»µ¦r®¦º°µµ¦rÄ°µ°µÁÈ Á®»Ä®o¨»n¤·µ¦Â¨³¦·¬´ o°®¥»µ¦ÎµÁ·µn°ÁºÉ°
x ¦³Á¤·µ¦Î µÁ°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¦r Ä¦¼Â¸ÉÎ µÄ®o¤¸ µ¦Î µÁ° o°¤¼¨Ã¥¼o°
µ¤¸É ª¦®¦º°Å¤n
x Åo¦´ ®¨´µµ¦°´¸É¸Á®¤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

oµ¡ÁoµÅoÉ°º µ¦´³¦¦¤µ¦¦ª°Á¸É¥ª´ °Á Â¨³nªÁª¨µ °µ¦¦ª°µ¤¸ÉÅoªµÂÅªo¦³ÁÈ¸É¤¸
´¥Îµ´ ¸É¡µµ¦¦ª°¦ª¤¹ o°¡¦n°¸É¤¸´¥Îµ´ Ä¦³µ¦ª»¤ £µ¥Äoµ®µ oµ¡ÁoµÅo¡Ä¦³®ªnµ
µ¦¦ª° ° µo ¡Áoµ

µo ¡ÁoµÅoÄ®oÎµ¦´¦°Ân³¦¦¤µ¦¦ª°ªnµ µo ¡ÁoµÅo·´ · µ¤ °o Îµ®¦¦¥µ¦¦¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ªµ¤ÁÈ °·¦³
Â¨³Åo Éº° µ¦´ ³¦¦¤µ¦¦ª°Á¸É ¥ ª´ ªµ¤´¤ ¡´ r  ´Ê ®¤¨°Á¦ºÉ° °ºÉ ¹É  o µ ¡Áo µ ÁºÉ° ªn µ ¤¸ 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°¸ÉÉ°º µ¦´³¦¦¤µ¦¦ª° µo ¡ÁoµÅo¡· µ¦µÁ¦ºÉ°nµÇ¸É¤¸ ´¥Îµ´¸É»Äµ¦¦ª°µ¦Á·¦ª¤
Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Äª´ »´ Â¨³Îµ®ÁÈ Á¦ºÉ°Îµ´Äµ¦¦ª° oµ¡ÁoµÅo°·µ¥Á¦ºÉ°Á®¨nµ¸ÊÄ¦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· Ê¹ 
oµ¡Áoµ¡·µ¦µªnµÅ¤n ª¦ºÉ° µ¦Á¦ºÉ°´¨nµªÄ¦µ¥µ ° oµ¡ÁoµÁ¡¦µ³µ¦¦³Îµ´¨n µªµ¤µ¦µµ¦r Åo°¥nµ¤
Á®»¨ªnµ³¤¸¨¦³Äµ¨¤µªnµ¨¦³Ã¥rn°nªÅoÁ¸¥µµ¦³µµ¦ºÉ°µ¦´¨nµª



¦·¬´ Å¡¦oª°Á°¦rÁ±µrÁ¼ °¦rÁ°¸Á°Á°Îµ´






ª¦µ£¦rª¦· ·¨» 
¼o °´¸¦´ °» µÁ¨ ¸É 
¦»Á¡¤®µ¦
»¤£µ¡´r¡«
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¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
Âµ³µ¦Á· 
ª´ ¸É´ ªµ¤¡«
µ¦Á·  ¦ª¤

µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

¡«

¡«

¡«

¡«

®¤µ¥Á®»

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ

Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Ê µµ´µ¦Á·











Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°Éº











¦µ¥Åoµn n°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ







































































®¸Ê ·  Â¨³nª  °Áoµ °
®¸Ê ·  ®¤» Áª¸¥ 

Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·¸É ¹ Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä®¹É¸ »·
®¸Ê· £µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·¸É ¹ Îµ®Îµ¦³
£µ¥Ä®¹É¸ »·
¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦·µ¦
¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´°µ¦ÎµÁ µo Â¨³
£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·¤É



£µ¬¸Á·Åo·· »¨oµnµ¥
®¸Ê· ®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤®¸Ê ·  ®¤» Áª¸¥ 
®¸Ê ·  Å¤n®¤» Áª¸¥ 
Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·»·











®¸Ê· £µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·»·











£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ



































®¸Ê· Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
¦ª¤®¸Ê ·  Å¤n®¤» Áª¸¥ 
¦ª¤®¸Ê · 
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¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
Âµ³µ¦Á· 
ª´ ¸É´ ªµ¤¡«
µ¦Á·  ¦ª¤

µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

¡«

¡«

¡«

¡«

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ









































































¦ª¤nª  °Áoµ °









¦ª¤®¸Ê ·  Â¨³nª  °Áoµ °









®¤µ¥Á®»
®¸Ê ·  Â¨³nª  °Áoµ ° n°
nª  °Áoµ °
»Á¦º°®»o



»³Á¸¥
®»o µ¤´Îµª®»o
¤¼¨nµ¸É ¦µÅªo®»o ¨³µ
»¸°É °Â¨³Îµ¦³Â¨oª
®»o µ¤´Îµª®»o
Îµ¦³ÁÈ¤¤¼¨nµÂ¨oª®»o ¨³µ
nªÁ·¤¼¨nµ®»o
nªÁ·»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár
ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oªÎµ¦°µ¤®¤µ¥



¥´Å¤nÅo´ ¦¦
°r¦³°°ºÉ °nª °Áoµ °
¦ª¤nª  °¼Áo È  Áoµ ° °¦· ¬´ Ä®n
nªÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤
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¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
ÎµÅ¦ µ» ÁÈ Á¦È 
Îµ ®¦´¸ ·Ê  » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«
µ¦Á·  ¦ª¤

µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

¡«

¡«

¡«

¡«

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ

¦µ¥Åoµµ¦ µ¥Â¨³¦·µ¦









¦µ¥Åoµµ¦n°¦oµ

















o»µµ¦ µ¥Â¨³¦·µ¦









o»µµ¦n°¦oµ









¦ª¤o »









ÎµÅ¦ ´ Ê o

















ÎµÅ¦n° nµÄo nµ¥









nµÄonµ¥Äµ¦ µ¥

































































®¤µ¥Á®»
¦µ¥Åo



¦ª¤¦µ¥Åo
o »

¦µ¥Åo°Éº



nµÄonµ¥Äµ¦¦·®µ¦
o»µµ¦Á·
nªÂnÎµÅ¦µÁ·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤
Â¨³µ¦¦nª¤oµ
¦ª¤nµÄo nµ¥
ÎµÅ¦n° £µ¬¸ Á·  Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo



ÎµÅ¦»·  µÎ ®¦´ ¸
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¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
ÎµÅ¦ µ» ÁÈ Á¦È 
Îµ ®¦´¸ ·Ê  » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«
µ¦Á·  ¦ª¤

®¤µ¥Á®»

µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

 ´ ªµ¤

¡«

¡«

¡«

¡«

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ

¡´ µ









































































































ÎµÅ¦ µ» ÁÈ Á¦È °ºÉ Îµ®¦´ ¸ 
¦µ¥µ¦¸É ³Å¤n ´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÅ¥´
ÎµÅ¦®¦º° µ» Ä£µ¥®¨ ´
µ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n °£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r
®¨´°°µµ
£µ¬¸Á·Åo °¦µ¥µ¦¸É ³Å¤n´ ¦³Á£Ä®¤n
Å¥´ÎµÅ¦®¦º° µ»£µ¥®¨´
¦µ¥µ¦¸É ³´ ¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nÅ¥´
ÎµÅ¦®¦º° µ» Ä£µ¥®¨ ´
µ¦Á¨¸¥É Â¨Ä¤¼¨nµ °Á·¨»Áº°É µ¥
£µ¬¸Á·Åo °¦µ¥µ¦¸É ³´¦³Á£Ä®¤n
Å¥´ÎµÅ¦®¦º° µ»£µ¥®¨´
µ» ÁÈ Á¦È °ºÉ Îµ®¦´ ¸ »·  µ£µ¬¸
ÎµÅ¦ µ» ÁÈ Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸
µ¦Ân´ ÎµÅ¦ µ»
nª¸ÁÉ È  °¼Áo È Áoµ ° °¦·¬´ Ä®n
nª¸ÁÉ È  °nªÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤

µ¦Ân´ ÎµÅ¦ µ» ÁÈ Á¦È ¦ª¤
nª¸ÁÉ È  °¼Áo È Áoµ ° °¦·¬´ Ä®n
nª¸ÁÉ È  °nªÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤

ÎµÅ¦n° ®»o



ÎµÅ¦n°®»o ´ Ê ¡ºÊ µ µ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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nª Á·  ¤¼¨ nµ ®»o
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Îµ ¦°
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¥´Å¤nÅo ´ ¦¦
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¡´ µ

Á·  ¨» Áº°É µ¥

Ä¤¼¨ nµ °

µ¦Á¨¸É¥ Â¨



























¡´ µ

Ä¦· ¬´ ¥n° ¥

´ nª ¨»

µ¦Á¨¸É¥ Â¨

°r ¦³°°ºÉ °n ª °Áo µ °

µ¦Á·  ¦ª¤
nª  °¼Áo È Áoµ ° °¦· ¬´ Ä®n

®»o ÁÈ Ár µ¤®¤µ¥

µµ¦nµ ¥Ã¥Äo

®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ¹ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê
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¥°Á®¨º° ª´ ¸É´ ªµ¤¡«



ÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´¸










Îµ¦°µ¤®¤µ¥

Á·´ ¨nµ¥

nªÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤

¦´Á·µµ¦Á¦¸¥Îµ¦³nµ®»o °¦·¬´ ¥n°¥ °

¨¨µµ¦Á¨¸¥É Â¨Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n°¥





¥°Á®¨º° ª´ ¸É¤¦µ¤¡«

nª °¼¤o ¸ ªn ÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤ °¦·¬´ ¥n°¥





ÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´¸

¥°Á®¨º° ª´ ¸É´ ªµ¤¡«



Îµ¦°µ¤®¤µ¥



Á·´ ¨nµ¥



¡´ µ





®¤µ¥Á®»

Îµ ¦³Â¨oª

» ¸É° °Â¨³

¦´Á·nµ®»o Ä¦·¬´ ¥n°¥Ã¥¼o °º ®»o °ºÉ

¥°Á®¨º° ª´ ¸É¤¦µ¤¡«

Îµ ®¦´ ¸ ·Ê  » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

Âµ¦Á¨¸É¥ Â¨nª  °Áoµ °

¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
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¡´ µ

nª  °Áoµ °

°Îµ µª»¤

°¦· ¬´ Ä®n

¦ª¤

¼Áo È Áoµ ° nª ÅoÁ¸¥ ¸ÉÅ¤n¤ ¸

¦ª¤nª  °
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®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®oµ¹ÁÈ nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´¸
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¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
¦³ÂÁ·  
Îµ ®¦´ ¸ ·Ê  » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

®¤µ¥Á®»
¦³ÂÁ·  µ·  ¦¦¤Îµ Á· µ
ÎµÅ¦n°®´£µ¬¸Á·ÅoµÎ ®¦´¸
¦µ¥µ¦¦´¦»
nµÁº°É ¤¦µµ
nµ´Îµ®nµ¥
nªÂn ÎµÅ¦ µÁ·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ
 ÎµÅ¦ µµ¦Îµ®nµ¥¦´¡¥r·
nµÁº°É ®¸Ê´¥³¼ ¨´¦µ¥µ¦
 µ»µµ¦´Îµ®nµ¥¦´¡¥r·
nµÁº°É µ¦o°¥nµ°µµ¦Â¨³°»¦r ¨´¦µ¥µ¦
nµÁº°É Îµ®¦´¤¼¨nµ»·É¸ ³Åo¦´  ¨´¦µ¥µ¦
 ÎµÅ¦ µµ¦Îµ®nµ¥Á·¨»¦³¥³´Ê
 µ»¸¥É ´ Å¤nÁ· Ê¹ µµ¦¦´¤¼¨nµÁ·¨»¦³¥³´Ê
 µ»»·¥É¸ ´ Å¤nÁ· Ê¹ µ°´¦µÂ¨Á¨¸¥É 
Á·¦µnµ¦³Á«
¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦·µ¦
¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´¨ µ»µ´µn°¦oµ
nµÄoµn ¥£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r¡´µ
°Á¸¥Ê ¦´
°Á¸¥Ê nµ¥
Á·´ ¨¦´
¦³ÂÁ·  n° µ¦Á¨¸É¥ Â¨ °·  ¦´¡¥r
Â¨³®¸Ê ·  Îµ Á· µ
µ¦Á¨¸É¥ Â¨ °·  ¦´¡¥rÂ ¨³®¸Ê ·  Îµ Á· µ
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°Éº
¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ
·oµÁ®¨º°
µ¦³®ªnµÎµÃ¦µ¦n°¦oµ
·¦´¡¥r®¤»Áª¸¥°ºÉ
·¦´¡¥rÅ¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
Áoµ®¸Êµ¦oµÂ¨³Áoµ®¸Ê°Éº
¦µ¥Åoµn n°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ
®¸Ê· ®¤»Áª¸¥°ºÉ
nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r¡´µ
®¸Ê· Å¤n®¤»Áª¸¥°ºÉ
Á·Åo¤µµ ÄoÅÄ µ¦ÎµÁ·µ
¦´°Á¸¥Ê
nµ¥°Á¸¥Ê
nµ¥£µ¬¸Á·Åo
Á·  »· Åo¤ µµ ÄoÅÄ ·  ¦¦¤Îµ Á· µ
















µ¦Á·  ¦ª¤
´ ªµ¤
´ ªµ¤
¡«
¡«
¡´ µ
¡´ µ

µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦
´ ªµ¤
´ ªµ¤
¡«
¡«
¡´ µ
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¦· ¬´ ¥µ¤¦µÎµ ´  ¤®µ
¦³ÂÁ·  
Îµ ®¦´ ¸ ·Ê  » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

®¤µ¥Á®»
¦³ÂÁ·  µ·  ¦¦¤¨»
µ¦Á¨¸¥É Â¨ÄÁ· µµ´µ¦Á·¸ÄÉ oÁÈ ®¨´¦³´
Á·nµ¥Á¡º°É º°Ê Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n°¥
Á·nµ¥Á¡º°É º°Ê Á·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥Á·¨»¦³¥³´Ê
Á·nµ¥Á¡º°É º°Ê Á·¨»¦³¥³´Ê
Á·¦´ºµÁ·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´Ê Ân»¨Â¨³
·µ¦¸ÁÉ ¸¥É ª °o ´
Á·nµ¥Îµ®¦´Á·Ä®o¥¼o ¤º ¦³¥³´Ê Ân»¨Â¨³
·µ¦¸ÁÉ ¸¥É ª °o ´
Á·nµ¥Á¡º°É º°Ê °´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡º°É µ¦¨»
Á·¦´µµ¦Îµ®nµ¥¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·nµ¥Á¡º°É º°Ê ¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r
Á·nµ¥Á¡º°É º°Ê ·¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ 
Á·´ ¨¦´

µ¦Á·  ¦ª¤
¦´¦»Ä®¤n
´ ªµ¤
´ ªµ¤
¡«
¡«
¡´ µ
¡´ µ


µ¦Á·  Á¡µ³·  µ¦
´ ªµ¤
¡«
¡´ µ

´ ªµ¤
¡«
¡´ µ





























 









 
























































































Á·  »· Åo¤ µµ ÄoÅÄ ·  ¦¦¤´ ®µÁ· 









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









































Á·  »· Åo¤ µµ ÄoÅÄ ·  ¦¦¤¨»
¦³ÂÁ·  µ·  ¦¦¤´ ®µÁ· 
Á·¦´ nµ¥ Á·¼¥o ¤º ¦³¥³´Ê µµ´µ¦Á·
Á·¦´Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
Á·nµ¥Îµ¦³Á·¼¥o ¤º ¦³¥³¥µªµµ´µ¦Á·
Á·nµ¥Îµ¦³®¸Ê· µ¤´µÁnµµ¦Á·
Á·´ ¨nµ¥
Á·´ ¨nµ¥Ä®oªn ÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤
Á·¦´µµ¦Á¦¸¥Îµ¦³nµ®»o °¦·¬´ ¥n°¥
°nªÅoªn Á¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤
Á·nµ¥Á¡º°É nª °¼¤o ¸ ªn ÅoÁ¸¥¸ÅÉ ¤n¤°¸ µÎ µª»¤
°¦·¬´ ¥n°¥µµ¦Á¨¸¥É Â¨Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n°¥

Á·  Â¨³¦µ¥µ¦Á¸ ¥ Ánµ Á·  ¨µ¥¸








¦µ¥µ¦¸É ¤· Ä nÁ·  
Áoµ®¸Êµµ¦º°Ê ¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r
º°Ê ¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r£µ¥Äo
´ µÁnµµ¦Á·
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¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

 o° ¤¼¨ ´ ÉªÅ

¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´ ¤®µ  v¦·¬´ w ÁÈ ¦·¬´ ¤®µÎµ´Â¨³ÁÈ ¦·¬´ ³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥
¹É´´Ê Ê¹ Ä¦³Á«Å¥Â¨³¤¸É¸°¥¼nµ¤¸ÉÅo³Á¸¥Á¨ ¸É ®¤¼n¦¦µµ¥ÁnµÎµ¨ÎµÃ¦°ÎµÁ£°¡¦³¦³Â
´®ª´¤»¦¦µµ¦

µ¦¦³°µ¦»¦·®¨´ °¦·¬´ Â¨³¦·¬´ ¥n°¥ ¦ª¤Á¦¸¥ªnµv¨»n¤·µ¦w º°µ¦Ä®o¦·µ¦´®µ´Îµ®n µ¥Â¨³·´Ê ´ ¤Ë
°»µ®¦¦¤»¦·pµ¦¦¤µ·Îµ®¦´¥µ¥r »¦·n°¦oµµ¸ª´ µ¦º°Ê µ¥Â¨³¦³n°npµ¦¦¤µ· »¦·µµ¸ª´
°´¦µµ¦Å®¨ ° °Á®¨ª»¦·Ä®o¦·µ¦¸É°¦Â¨³Ä®oÁn µ ¡ºÊ¸É° µµ¦¦ª¤´Ê ¨·Â¨³Îµ®n µ¥¦³ÂÅ¢¢o µµ¡¨´ µ
Â°µ·¥r

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Åo¦´ °»¤´ · µ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Á¤ºÉ°ª´¸É »¤£µ¡´r¡«

 Ã¥µ¥´ ¸

Ã¥µ¥µ¦´¸É¸ µÎ ´¸ÄÉ oÄµ¦´Îµµ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦¤¸´ n°Å¸Ê

 ÁrÄ µ¦´ Îµµ¦Á· 

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Åo´ Îµ Ê¹ µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· °Å¥Â¨³ °o Îµ®£µ¥Äo
¡¦³¦µ´´®· ¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r 

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³· µ¦Åo ´ Î µ Ê¹ Ã¥ÄoÁ r¦µµ»  Á·¤ Äµ¦ª´¤¼¨ nµ °°r ¦³° °
µ¦Á·¥ÁªoÁ¦ºÉ°Á·¨»Á¡ºÉ°oµÂ¨³Á·¨»ÁºÉ° µ¥

µ¦´Îµµ¦Á·Ä®o°¨o°´®¨´µ¦´¸É¸¦´ ¦°´ ÉªÅÄ¦³Á«Å¥Îµ®Ä®oÄo¦³¤µµ¦µ´¸É¸Îµ´
Â¨³µ¦Äo»¨¥¡·· °¼o ¦·®µ¦µ¤¦³ªµ¦Äµ¦Î µÃ¥µ¥µ¦´¸ °¨»n¤·µ¦Åº°·´ · ¨»n¤·µ¦Á· Á¥
Á¦ºÉ°µ¦Äo»¨¥¡··  °¼o ¦·® µ¦®¦º° ¦µ¥µ¦¸É¤ ¸ ªµ¤´o° Â¨³¦µ¥µ¦Á¸É¥ ª´ o° ¤¤·µÂ¨³¦³¤µµ¦¸É¤ ¸
´¥Îµ´n°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Ä®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 

´ªÁ¨ Á¦¸¥Á¸¥Åo¤¸ µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦¦´¦»Ä®¤n Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦Î µÁ°¦µ¥µ¦Äµ¦Á·¸ ´»´ 
¹É Åo¨nµªÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á· °o 

µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦´£µ¬µ°´§¬´Îµ Ê¹ µµ¦Á·µ¤®¤µ¥¸ÁÉ È £µ¬µÅ¥Ä¦¸¤É¸ ¸
ÁºÊ°ªµ¤ ´ Â¥o´®¦º°¤¸µ¦¸ªµ¤Ä°£µ¬µÂnµ´Ä®oÄoµ¦Á·µ¤®¤µ¥´£µ¬µÅ¥ÁÈ ®¨´




บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´ Ä®¤nÂ ¨³´ ¦´ ¦»¸ÉÁ¸É¥ ª o° Â¨³¤¸ ¨¦³¸É¤ ¸ ´¥ Îµ´ n° ¨»n¤ ·  µ¦


 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´ Ä®¤nÂ ¨³´ ¦ ´ ¦»¤µº° ·  ´ ·  µÎ ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´ ¸¸ÉÁ ¦·É ¤ Ä
®¦º° ®¨ ´ ª´ ¸É¤¦µ¤¡«




¤µ¦µµ¦¦µ¥µ¦µµ¦Á· ´¸ÉÁ¦ºÉ° ¦µ¥Åo µ´µ¸É µÎ ´¨¼ oµ 7)56 


¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·ÅoÎµ®®¨´µ¦ ´ Ê °Äµ¦Îµ®Â¨³¦´¦¼¦o µ¥Åoµ´µ¸É Îµ´¨¼oµ
¹ÉÎµ®Ä®o¨»n¤·µ¦o°¦´¦¼¦o µ¥Åoµ¤®¨´µ¦µ¦Ã°µ¦ª»¤º°¦´¦¼¦o µ¥ÅoÁ¡ºÉ°Ä®o³o°¹µ¦Ã°µ¦
ª»¤Ä·oµ®¦º°¦·µ¦Å¥´¨¼oµoª¥ÎµªÁ·¸É³o°¹ÎµªÁ·¸É¨»n¤·µ¦µªnµ³Åo¦´ µ·oµ
Â¨³¦·µ¦¸ÉÅoÃ°ÅÂ®¨´µ¦¦´¦¼¦o µ¥Åoµ¤®¨´µ¦Ã°ªµ¤Á¸¥É Â¨³¨°ÂÄ·oµÂ¨³¦·µ¦Å¥´
¼o Ê°º µ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É  7$6 Á¦ºÉ°¦µ¥Åoµ´µn°¦oµÂ¨³¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É
7$6 Á¦ºÉ°¦µ¥ÅoÂ¨³µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸ÁÉ ¸¥É ª °o 


¨»n¤·µ¦ÅoÎµ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É Á¦ºÉ°¦µ¥Åoµ´µ¸ÉÎµ´¨¼oµ¤µº°·´ · ´ Ê Ân
ª´¸É ¤¦µ¤¡«Ã¥Äoª· ¦¸ ´ ¦¼o ¨¦³³¤µµ¦¦´Äo¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸ÊÁÈ 
¦µ¥µ¦¦´¦»´ÎµÅ¦³¤oª 0RGLILHGUHWURVSHFWLYH Â¨³Å¤n¦´¦» °o ¤¼¨Á¦¸¥Á¸¥¨»n¤·µ¦ÅoÄo
ª·¸ ·´ ·É¸n°¦Îµ®¦´´µ¸ÉÁ¦È¤¼¦r Â¨oªÂ¨³´µ¸É¤ ¸µ¦Á¨¸É¥Â¨£µ¥Äo¤µ¦µµ¦¦µ¥µ
µµ¦Á·´¸É 


µ¦Î µ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É ¤µº°·´ ¤· ¸ ¨¦³¸É¤¸ µ¦³Îµ´n°Ã¥µ¥µ¦´ ¸ °
¨»n¤·µ¦ÄÁ¦ºÉ°´n°Å¸Ê




µ¦¦´¦¼¦o µ¥Åoµ¤ ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È



Ä¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µn°¨»n¤·µ¦Á¨º°ª´ ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È °µÄµ¦¦´¦¼¦o µ¥Åoµ¤´nªo»¸É
Á· Ê¹ ¦·n°¦³¤µµ¦o»´Ê ·Ê 


£µ¥Äo7)56¨»n¤·µ¦o°¦´¦¼o ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È °µ °Ân¨³£µ¦³¸Éo°·´ Â· ¥nµ®µµ´
Ã¥Äoª·¸É¸¸É¸»¸É³o°µ¦Ã°·oµÂ¨³¦·µ¦Å¥´¨¼oµ¹É³¡·µ¦µµ¤¨´¬³ °·oµ®¦º°
¦·µ¦Â¨³ °o Îµ®µ¤´µ´Ê ¸ÊÄ¦¸É¸ ¨»n¤·µ¦Äoª· ¸ o»¸ÉÁ· Ê¹ n°¦³¤µµ¦o»´Ê ·Ê
¨»n¤ ·µ¦³o°¦´¦» ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦Èoª¥o» °·oµ¸ÉÃ°Å¥´¨¼oµÂ¨oªÂn¥´ Å¤nÅo·´Ê ¹É
³n¨Ä®o ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È °µÅ¤nÅoÁÈ ´nªÁ¸¥ª´o»¸ÁÉ · Ê¹ ¦·n°¦³¤µµ¦o»´Ê ®¤





¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈÂ¨³¦µ¥Åoµo ¦´


Ä¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µn°¨»n¤·µ¦ÂÎµªÁ·´Ê ·Ê¸É·µ¦¤¸· ·Á¦¸¥¦o°µ¼oªnµoµÎµ®¦´
µn°¦oµ»´µÁÈ ·¦´¡¥r °·µ¦Îµ®¦´o»nµn°¦oµÂ¨³¦µ¥µ¦ÎµÅ¦ ®´oª¥¦µ¥µ¦
µ»¸É¦´ ¦¼Âo ¨oª ¼ªnµÎµªÁ·ª¸ÉÁ¦¸¥ÁÈnªÁ·¸ÉÁ· Ê¹ ³ÂÁÈ ¥°¨¼®¸Êµn°¦oµµ¤
´µ£µ¥Äo®ª´ °o ¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ


¦µ¥Åoµo ¦´Á·µµ¦·µ¦¸ÉÄ®o¦·µ¦¨¼oµÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oªÂn°°·¨Á¦¸¥ÁÈÁ·Áº°´ÅÃ¥Â
£µ¥Äo¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°Éº 


£µ¥Äo7)56¨»n¤ ·µ¦¦´¦¼o¥°¨¼®¸Ê µn°¦oµµ¤´µÂ¨³¦µ¥Åooµ¦´oª¥ÎµªÁ· °
·É °Â¸¤É Á¸ ºÉ°Å Äµ¦Åo¦´ Îµ¦³®µ¦µ«µÁºÉ°Å Äµ¦¦´Îµ¦³³Â£µ¥Äo®ª´ °o ¨¼®¸Êµ¦oµ
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¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

  ¦³¤µµ¦¨ µ»µ´µn°¦oµ

Ä¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µn°¨»n¤·µ¦Â¦³¤µµ¦¨ µ»µ´µn°¦oµÃ¥®´´¨¼®¸Ênµ
n°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ®¦º°ª´¦µ¥Åonµn°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ °Ân¨³´µ
n°¦oµ¸ÁÉ ¸¥É ª °o Â¨³Ânª¸ÁÉ ®¨º°£µ¥Äo®ª´ °o ¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦·µ¦

£µ¥Äo7)56¨»n¤·µ¦¦´¦¼o¥°¦³¤µµ¦¨ µ»µ´µn°¦oµ£µ¥Äo®ª´ o°¦³¤µµ¦
®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦·µ¦´Ê ®¤

µ¦Î µ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É ¤µº°·´ Å· ¤n¤¸ ¨¦³n°ª·¸ ·´ · µ´¸ °¨»n¤·µ¦¸É
ÁÈ µ¦³Îµ´n°µ¦Á·¦ª¤Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ª´¸É´ªµ¤¡«Â¨³ª´¸É¤¦µ¤
¡«¥Áªoµ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦Ä®¤nµµ¦Î µ7)56Á¦ºÉ°¦³¤µµ¦¨ µ»µ´µn°¦oµ
¤µº°·´ · ¦´Ê Â¦¤¸´ ¸Ê


µ¦Á· ¦ª¤


ª´¸É
ª´¸É
´ªµ¤
¤¦µ¤


¡«
¡«

µ¤¸É µ¦´¦³Á£
µ¤¸É

¦µ¥µÅªoÁ· ¤
¦µ¥µ¦Ä®¤n
¦´¦»Ä®¤n

µ
µ
µ




¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ



¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦·µ¦




µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦

ª´¸É
ª´¸É


´ªµ¤
¤¦µ¤
¡«
¡«


µ¤¸É µ¦´¦³Á£
µ¤¸É

¦µ¥µÅªoÁ· ¤
¦µ¥µ¦Ä®¤n
¦´¦»Ä®¤n

µ
µ
µ





¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ



¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµÂ¨³¦·µ¦
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¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

o°¤¼¨Á¦¸¥Á¸¥ °¦µ¥µ¦Äµ¦Á·¸ ´»´ µ¤7)56Â¨³µ¤7$6Á¦ºÉ°µ¦Â¦µ¥µ¦ °
¨¼®¸Ênµn°¦oµµ¤´µ¸É¥´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈÂ¨³¦³¤µµ¦¨ µ»µ´µn°¦oµ®µ¸ ´»´ Äoµ¤
¤µ¦µÁ·¤º°7$6¤¸´ ¸Ê


µ¦Á· ¦ª¤

ÎµªÁ·µ¤
ÎµªÁ· ¨¦³µ ¤µ¦µµ¦¦µ¥µ
µ¤¸É¦µ¥µ
7)56 µµ¦Á·´Á· ¤

¡´ µ
¡´ µ
¡´ µ




Âµ³µ¦Á· 



ª´ ¸É´ ªµ¤¡«
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°Éº 

 

¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ
¦µ¥Åoµn n°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ
¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµ
Â¨³¦·µ¦







Âµ³µ¦Á· 
ª´ ¸É´ ªµ¤¡«
¨¼®¸Êµ¦oµÂ¨³¨¼®¸Ê°Éº 
¨¼®¸Êµn n°¦oµµ¤´µ
¸¥É ´ Å¤nÅoÁ¦¸¥ÁÈ
¦µ¥Åoµn n°¦oµµ¤´µ¦´¨nª®oµ



¦³¤µµ¦®¸Ê· Îµ®¦´o»µ¦n°¦oµ
Â¨³¦·µ¦




















 




µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦

ÎµªÁ·µ¤
ÎµªÁ·µ¤¸É
¨¦³µ ¤µ¦µµ¦¦µ¥µ
¦µ¥µ
7)56 µµ¦Á·´Á· ¤
µ
µ
µ
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¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

 ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ´ Ä®¤nÂ ¨³´ ¦´ ¦» ¸É ¤ ¸ ¨´ ´ Äo  Îµ ®¦´ ¦°¦³¥³Áª¨µ´ ¸Ä 
®¦º° ®¨ ´ ª´ ¸É¤¦µ¤¡«


¨»n¤·µ¦°¥¼n¦³®ªnµµ¦¦³Á¤·¨¦³ °¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´Ä®¤nÂ¨³´¦´¦»¹É¥´
Å¤n¤¸ ¨´´ÄoÄ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸Ê· »ª´¸É ´ªµ¤¡«´¸Ê




Á¦ºÉ° ¤º° µµ¦Á· 


¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Ä®¤nÁÉ¸ ¸¥É ª °o ´Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·ÅoÂn


¤µ¦µµ¦´¸´¸É 
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É

µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É


Á¦ºÉ°µ¦Â¦µ¥µ¦Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
Á¦ºÉ°µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
Á¦ºÉ°Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
Á¦ºÉ°µ¦o °´ªµ¤Á¸¥É  °Á·¨»»·Ä
®nª¥µnµ¦³Á«
Á¦ºÉ°µ¦Îµ¦³®¸Ê· µµ¦Á·oª¥¦µµ¦»

¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Á¸É¥ª´Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·¨»n¤¸Ê¨nµª¹µ¦´¦³Á£¦µ¥µ¦µ¦ª´¤¼¨nµÂ¨³
µ¦´¦µ¥µ¦·¦´¡¥rµµ¦Á·Â¨³®¸Ê· µµ¦Á·µ¦o°¥nµ °·¦´¡¥rµµ¦Á·µ¦´¸o°´
ªµ¤Á¸¥É µ¦Â¦µ¥µ¦Â¨³µ¦Á· Á¥ °o ¤¼¨Á¸¥É ª´Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·


ª´¸É¤¦µ¤¡«¨»n¤·µ¦³¦´Äo¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¨»n¤Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·Ã¥¦´¦¼o
¨¦³³¤Ã¥µ¦¦´¦»¥°¥¤µ °ÎµÅ¦³¤ PRGLILHGUHWURVSHFWLYH µµ¦¦³Á¤·¨¦³ÁºÊ° o 
¼o ¦·®µ¦µªnµ¨»n¤·µ¦³Åo¦´ ¨¦³µ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·¸¤É ¸ µ¦³Îµ´´¸Ê


µ¦´¦³Á£Â¨³ª´¤¼¨nµ °Á·¨»Ä¦µµ¦» Á·¤´¦³Á£ÁÈ Á·¨»ÁºÉ° µ¥ 


Á·¨»Ä¦µµ¦»¸É¨»n¤·µ¦º°³o°´¨»n¤ÁÈ ¦³Á£µ¤µ¦ª´¤¼¨nµ ¹ÉÅ¤nµ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨Åo 
º°´ÁÈ ¦³Á£ ¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º° µ»®¦º° ¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉ¹É
³Å¤nµ¤µ¦´¦³Á£Ä®¤nÅ¥´ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´


¨»n¤·µ¦¤¸Á·¨»Ä¦µµ¦»¸É ´ ¦³Á£ÁÈ Á·¨»ÁºÉ° µ¥¹É Âoª¥ª·¤¸ ¼¨nµ¥»· ¦¦¤nµÎµÅ¦ µ»
ÁÈÁ¦È°ºÉÃ¥Á·¨»Ä¦µµ¦»´¨nµª³o°¼´¦³Á£Â¨³ª´¤¼¨nµÄ®¤nµ¤ª·¤¸ ¨¼ nµ¥»· ¦¦¤nµÎµÅ¦
µ»ÁÈÁ¦È°ºÉµ¤Á·¤Ân³Å¤nµ¤µ¦´¦³Á£Ä®¤nÅ¥´ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´




¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´¸ÉÁ¦ºÉ° ´µÁnµ


¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸ÉÁ¦ºÉ°´µÁnµn¨Ä®o¨»n¤·µ¦Äµ³¼oÁnµ¦´¦¼o
´ µÁnµÁº°
´Ê ®¤ÄÂµ³µ¦Á·Ã¥Å¤no°´¦³Á£ÁÈ ´µÁnµÎµÁ·µÂ¨³´µÁnµµ¦Á·°¸n°Å¨»n¤
·µ¦o°¦´¦¼o · ¦´¡¥r· ·µ¦Äo Â¨³®¸Ê· µ¤´µÁnµÁªoÂnÁÈ ´µÁnµ¦³¥³´Ê Â¨³´µÁnµ¹É·¦´¡¥r
°oµ°·¤¸¤¨¼ nµÎÉµ




ª´¸É ¤¦µ¤¡«¨»n¤·µ¦³¦´Äo¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É Á¦ºÉ°´µÁnµÃ¥
¦´¦¼o ¨¦³³¤Ã¥µ¦¦´¦»¥°¥¤µ °ÎµÅ¦³¤ PRGLILHGUHWURVSHFWLYH 


บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

  ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´ Ä®¤nÂ ¨³´ ¦´ ¦»Ä®¤n ´°ºÉ Ç 

¤µ¦µµ¦´¸´¸É 
Á¦ºÉ°£µ¬¸Á·Åo
¤µ¦µµ¦´¸´¸É 
Á¦ºÉ°¨¦³Ã¥r¡´µ
¤µ¦µµ¦´¸´¸É 
Á¦ºÉ°o»µ¦¼¥o ¤º 
¤µ¦µµ¦´¸´¸É 
Á¦ºÉ°Á·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 
Á¦ºÉ°µ¦¦ª¤»¦·
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 
Á¦ºÉ°Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·
¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É 
Á¦ºÉ°µ¦¦nª¤µ¦µ
µ¦¸ªµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸É  Á¦ºÉ°ªµ¤Å¤nÂn°Á¸É¥ª´ª·¸ µ¦µ£µ¬¸Á·Åo

µ¦¦´¦»¤µ¦µµ¦´¸ ´¸É Á¦ºÉ° £µ¬¸ Á·  ÅoÅo°·µ¥Ä®o´ Áªnµµ¦¦´¦¼o ¨¦³µ£µ¬¸Á·Åo
°Á·´ ¨µ¦µµ¦»Ä®o¦´ ¦¼£o µ¬¸Á·ÅoÃ¥Ä®o°¨o°´µ¦¦´¦¼¦o µ¥µ¦®¦º°Á®»µ¦rÄ°¸¸É ÎµÄ®oÁ·
ÎµÅ¦¸É Îµ¤µ´¦¦Á·´ ¨

µ¦¦´ ¦» ¤µ¦µµ¦´ ¸ ´ ¸É Á¦ºÉ° ¨¦³Ã¥r °¡´ µ µ¦ÂoÅ Ã¦µ¦µ¦¨ µ
Ã¦µ¦®¦º°µ¦nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r Åo°·µ¥Ä®o´ ÁÁ¸É¥ª´ª·¸ µ¦´¸Îµ®¦´¦¸É¤¸ ¸ µ¦ÂoÅ Ã¦µ¦
µ¦¨ µÃ¦µ¦®¦º°µ¦nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r °Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÉ¸ Îµ®ÅªoÃ¥Á¤ºÉ°µ¦Á¨¸É¥Â¨
Ã¦µ¦ÅoÁ· Ê¹ ·µ¦³o°Äo °o ¤¤·ÁÉ¸ È ´ »´ ª´¸É ¤É¸ ¸ µ¦ÂoÅ Ã¦µ¦µ¦¨ µÃ¦µ¦®¦º°
µ¦nµ¥Îµ¦³¨¦³Ã¥r Äµ¦Îµªo»¦·µ¦Ä´ »´ Â¨³°Á¸Ê¥»·Îµ®¦´¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¨º° °¦°
¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ£µ¥®¨´µ¦Á¨¸¥É Â¨´¨nµª
µ¦¦´¦»¤µ¦µµ¦´ ¸ ´¸ÉÁ¦ºÉ° o » µ¦¼o¥º¤ Åo°·µ¥Ä®o´ Áªnµ®µ·¦´¡¥rÁÉ¸ µo ÁºÉ°Å
¸ÉÁ·µÁ·¸É¼o¤µÃ¥Á¡µ³´Ê °¥¼nÄ£µ¡¡¦o°¤ÄoÅoµ¤¦³r®¦º°¡¦o°¤¸É³ µ¥¥°Á®¨º° °Á·¸É¼o¤µ
Ã¥Á¡µ³´¨nµª·µ¦o°Îµ¤µ¦ª¤ÁÈ nª®¹É °Á·¼¥o ¤º ¸¤É ª¸ ´ »¦³r ´ ÉªÅoª¥

µ¦¦´¦»¤µ¦µµ¦´ ¸ ´¸ÉÁ¦ºÉ° Á· ¨» Ä¦·¬´ ¦nª ¤Â¨³µ¦¦nª ¤oµ nªÅoÁ¸¥¦³¥³¥µªÄ
¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ Åo°·µ¥Ä®o´ Á¥·É Ê¹ Á¸É¥ª´nªÅoÁ¸¥¦³¥³¥µªÄ¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ¹ÉÃ¥
ÁºÊ°®µÂ¨oªº°ÁÈ nª®¹É °Á·¨»»·Ä¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ´Ê ÂnÅ¤nÅoÎµª·¸ nªÅoÁ¸¥¤µº°·´ ·
·µ¦³o°º°·´ ·µ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·´¸ÉÁ¦ºÉ°Á¦ºÉ°¤º°µµ¦Á·n°¦´¦¼oµ¦
´ nª¨ µ»Â¨³µ¦o°¥nµµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸É Á¦ºÉ°Á·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ

µ¦¦´ ¦» ¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·  ´ ¸É Á¦ºÉ° Á¦ºÉ° ¤º° µµ¦Á·   ÁºÉ°Å µ¦Îµ¦³n° 
Îµ®Â¨³nµÁ¥¸É · ¨ µ¦¦´¦»ÎµÄ®o· µ¦µ¤µ¦ª´¤¼¨nµ·¦´¡¥rµµ¦Á·µ¦µ¥µ¦¸¤É Á¸ ºÉ°Å
µ¦Îµ¦³n°Îµ®¸É¤¸ nµÁ¥Ä¤¼¨nµ¸É·¨¤¸· ·É¸³ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»´Îµ®n µ¥Âµ¦ª´¤¼¨nµ
oª¥ª·¤¸ ¨¼ nµ¥»· ¦¦¤nµÎµÅ¦®¦º° µ»¹É ·¦´¡¥rÁ®¨nµ¸Ê¦ª¤¹Á·Ä®o¼¥o ¤º µ¦³Á£Â¨³¦µµ¦®¸Ê Ã¥µ¦
¸É³ª´¤¼¨nµoª¥ª·¦¸ µµ»´Îµ®n µ¥Åo´Ê nµÁ¥Ä¤¼¨nµ¸É · ¨³o°ÁÈ ÎµªÁ·¸É ¤Á®»¤¨Îµ®¦´
µ¦¥Á¨·´µn°Îµ®Â¨³µ¤Ã¤Á¨»¦·¨»n¤·µ¦º°·¦´¡¥r´Ê Á¡ºÉ°¦´¦³ÂÁ·µ¤´µ

µ¦¦´ ¦»¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á· ´ ¸É Á¦ºÉ° µ¦¦ª¤»¦ ·  Åo°·µ¥Ä®o´ ÁªnµÁ¤ºÉ°·µ¦
Åo¤µ¹É µ¦ª»¤ °»¦·¸ÁÉ È µ¦ÎµÁ·µ¦nª¤´¸É °º ÁÈ µ¦¦ª¤»¦·µµ¦¥°¥º°Ê nªÅoÁ¸¥Á·¤¸É¤ ¸
°¥¼n n°®oµ³¼ª´¤¼¨nµÄ®¤n
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£µ¬¸Á·ÅoÄª´ »´ Ä¦¸¤É¸ ¸ ªµ¤Å¤nÂn°Á¸¥É ª´ª·¸ µ¦µ£µ¬¸Á·Åo ÄÁ¦º°É ´n°Å¸Ê






·µ¦o°¤¤·ªnµ®n ª¥µ´ÁÈ£µ¬¸³¦ª°ª·¸ µ¦µ£µ¬¸¤¸ É ¸ ªµ¤Å¤nÂn ° Â¨³¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´
°o ¤¼¨¸ÁÉ ¸¥É ª °o ´Ê ®¤°¥nµ¦oªÃ¥Å¤nÎµÁ®»¨ªnµ³¦ª¡®¦º°Å¤n¤µÁÈ  °o Äµ¦¡·µ¦µ
®µ·µ¦¦»ªnµÅ¤n¤¸ ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân É¸®n ª¥µ´ÁÈ£µ¬¸³¥°¤¦´ª·¸ µ¦µ£µ¬¸É¤¸ ¸ªµ¤
Å¤nÂn°·µ¦o°³o°¨¦³ °ªµ¤Å¤nÂn°Äµ¦Îµª´¸£µ¬¸Á·Åoªo ¥
·µ¦o°¦³Á¤·µ¦Äo»¨¥¡··®¦º°¦³¤µµ¦Ä®¤nÁ¤ºÉ° °o ÁÈ¦·Â¨³µµ¦rÉÁ¸ ¥°oµ°·Äµ¦Äo
»¨¥¡··®¦º°¦³¤µµ¦¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨Å®¦º° °o ¤¼¨Ä®¤nÉ¸ n ¨¦³n°µ¦Äo»¨¥¡··®¦º°¦³¤µµ¦



 µ¦´ ¸ µÎ ®¦ ´ µ¦Á· ¦ª¤




¦·¬´ ¥n°¥


¦·¬´ ¥n°¥®¤µ¥¹·µ¦´Ê ®¤¸É¨»n¤·µ¦¤¸°Îµµª»¤¨»n¤·µ¦¤¸°Îµµª»¤Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦¦´®¦º°¤¸
··Ä¨°Â´Â¦µµ¦Á¸É¥ª °o ´¼Åo o¦´ µ¦¨»Â¨³µ¤µ¦Äo°ÎµµÁ®º°¼Åo o¦´ µ¦¨»Á¡ºÉ°Ä®o
Åo¨°Â´Â¦¨»n¤·µ¦¦ª¤µ¦Á· °¦·¬´ ¥n°¥ÅªoÄµ¦Á·¦ª¤´Ê Ânª´ ¸É¨»n¤·µ¦¤¸°ÎµµÄ
µ¦ª»¤¦·¬´ ¥n°¥¹ª´¸É¨»n¤·µ¦¼Á¸¥°Îµµª»¤Ä¦·¬´ ¥n°¥´Ê 


Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n°¥´¹oª¥ª·¦¸ µµ»Ã¥o»µ¦¸ÁÉ ¸¥É ª´µ¦º°Ê Á·¨»
³¼¦´¦¼Áo È nª®¹É °o»Á¦·¤É Â¦ °Á·¨»




¦·¬´ ¦nª¤



¦·¬´ ¦nª¤ÁÈ ·µ¦¸É¨»n¤·µ¦¤¸°··¡¨°¥nµÁÈ µ¦³Îµ´ÂnÅ¤n¹ ´¤¸°Îµµª»¤®¦º°¤¸µ¦ª»¤¦nª¤
Á·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤¦´¦¼Ão ¥Äoª· ¸ ªn ÅoÁ¸¥Äµ¦ÂÄµ¦Á·¦ª¤


Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦Á·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤´¹oª¥ª·¦¸ µµ»




µ¦¦nª¤µ¦µ


Á·¨»Äµ¦¦nª¤µ¦µ³¼´¦³Á£ÁÈ µ¦ÎµÁ·µ¦nª¤´®¦º°µ¦¦nª¤oµÃ¥ Ê¹ °¥¼n´ ··Â¨³£µ¦³¼¡´
µ¤´µ °¼Áo µo ¦nª¤µ¦µ´Ê ¤µªnµÃ¦¦oµ¦¼Âµ®¤µ¥ °µ¦¦nª¤µ¦µ


µ¦¦nª¤oµ


µ¦¦nª¤µ¦µ´¦³Á£ÁÈ µ¦¦nª¤oµÁ¤ºÉ°¨»n¤·µ¦¤¸· ·Ä·¦´¡¥r» · °µ¦¦nª¤µ¦µ´Ê Á·¨»Ä
µ¦¦nª¤oµ¦´¦¼Ão ¥Äoª· ¸ nªÅoÁ¸¥




Äµ¦Á·Á¡µ³·µ¦Á·¨»Äµ¦¦nª¤oµ´¹oª¥ª·¦¸ µµ»
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µ¦Á¨¸¥É Â¨´nªµ¦º°¦°·µ¦
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ÁnÁ¸¥ª´´¦µ¥µ¦´¼Áo È Áoµ ° °¨»n¤·µ¦¨nµ¦³®ªnµ¦µµnµ¥º°Ê ®¦º°¦µµ µ¥µµ¦Á¨¸¥É Â¨
´nªÄ¦·¬´ ¥n°¥´¦µµµ¤´¸ °nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤°¸ Îµµª»¤¸É¨¨®¦º°Á¡·¤É Ê¹ µ¤´nª¸ÉÁ¨¸É¥Â¨Å
³¼¦´¦¼Äo nª °Áoµ °

oµ´nªµ¦º°¦°Ä¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ¨¨Ân¨»n¤·µ¦¥´¤¸°· ·¡¨°¥nµ¤¸´¥Îµ´®¦º°¥´¤¸µ¦
ª»¤¦nª¤ÎµÅ¦®¦º° µ»¸ÉÁ¥´¹ÅªoÄÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉÁ¡µ³nª¸É¨¨³¼Ã°Å¥´ÎµÅ¦®¦º°
µ»ÎµÅ¦®¦º° µ»µµ¦¨´nªµ¦º°¦°Ä¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ³¼¦´¦¼Äo ÎµÅ¦ µ»

Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦¼Á¸¥°Îµµª»¤µ¦ª»¤¦nª¤®¦º°µ¦¤¸°· ·¡¨°¥nµ¤¸´¥Îµ´ÄÁ·¨»´Ê Á·¨»¸É
Á®¨º°°¥¼n³¼ª´¤¼¨nµÄ®¤noª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤nªnµ¸ÉÁ· Ê¹ ³¼¦´¦¼Äo ÎµÅ¦®¦º° µ»¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤ °Á·
¨»³¨µ¥ÁÈ ¤¼¨nµÁ¦·¤É Â¦Äµ¦´¹´¸Á·¨»Â¨³³´¦³Á£Ä®¤nµ¤´nªµ¦º°¦°¸ÉÁ®¨º°°¥¼n
ÁÈ Á·¨»Ä¦·¬´ ¦nª¤µ¦¦nª¤oµ®¦º°·¦´¡¥rµµ¦Á·
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ´Äµ¦Á·¦ª¤

¦µ¥µ¦¥°Á®¨º°Â¨³ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê¹ ¦·¦³®ªnµ´Ä¨»n¤·µ¦³¼´°°ÎµÅ¦¸É¥´ Å¤nÁ· Ê¹ ¦·Ä
¦µ¥µ¦¦³®ªnµ¨»n¤·µ¦´¦·¬´ ¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ³¼´°°µ¤´nª¸É¨»n¤·µ¦¤¸nªÅoÁ¸¥Ä¦·¬´
¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ µ»¸É¥´ Å¤nÁ· Ê¹ ¦·Ä¦µ¥µ¦¦³®ªnµ¨»n¤·µ¦³¼´°°ÁnÁ¸¥ª´¥Áªo¦µ¥µ¦
´Ê ³¤¸®¨´µªnµÁ·µµ¦o°¥nµ °·¦´¡¥rÃÉ¸ °
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°´¦µÂ¨Á¨¸É¥´Ê ®¤ °ÎµÅ¦®¦º° µ»´Ê ³¦´¦¼Åo ªoÄÎµÅ¦ 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»´Ê ³¦´¦¼Åo ªoÄÎµÅ¦ µ»oª¥

 Á· Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ ÁnµÁ· 

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°¼¹É ¤¸°µ¥»Å¤nÁ·µ¤Áº°´µª´¸ÅÉ o¤µ

 ¨¼ ®¸Ê  µ¦oµ 

¨¼®¸Êµ¦oµÂ¹ÎµªÁ·¸¨É ¼oµ³o°Îµ¦³Îµ®¦´µ¦ µ¥·oµÂ¨³µ¦Ä®o¦·µ¦µ¤·¦» ·

¨»n¤·µ¦¦´¦¼o¨¼®¸Ê µ¦oµÁ¤ºÉ°Á¦·¤É Â¦oª¥ÎµªÁ· °·É °Â¸É¦µ«µÁºÉ°Å Äµ¦Åo¦´ Îµ¦³Ä¦¸É¸¤ ¸
nª¦³°oµµ¦´®µÁ·¸¤É ¸ ´¥Îµ´³¦´¦¼o ªo ¥¤¼¨nµ´ »´ °·É °ÂÂ¨³ª´¤¼¨nµÄ£µ¥®¨´oª¥¦µµ»®´
nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼

 ·  oµÁ®¨º° 

·oµÁ®¨º°Âoª¥¦µµ»®¦º°¤¼¨nµ»·É¸ ³Åo¦´ Â¨oªÂn¦µµÄ³ÎÉµªnµ

¦µµ» °·oµÎµªÃ¥ª·Á¸ µo n°°°n°o» °ª´»· ¦³°oª¥¦µµºÊ°Â¨³nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦
´µ¦ºÊ°®´oª¥nª¨¸ÉÁ¸É¥ª o°´Ê ®¤o» °·oµÎµÁ¦È¦¼Â¨³µ¦³®ªnµÎµ¦³°oª¥nµª´»· nµÂ¦
µ¦nµÄonµ¥°ºÉµ¦nµÃ®»¥o Äµ¦¨·Â¨³nµÄonµ¥¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦Á¡ºÉ°Ä®o· oµ´Ê °¥¼nÄ£µ¡Â¨³µ¸É
´ »´ 
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³¤ °¦µ¥µ¦ÎµÅ¦Â¨³ µ»µµ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµ¥»·¦¦¤¸É¦´ ¦¼o³¤ÅªoÄnª °Áoµ °³´¹¦ª¤°¥¼nÄ
ÎµÅ¦ µ»¦¸É¸ Îµ®n µ¥Á·¨»¸É°º ÅªoÄ¦µµ¦®¸Ê®¦º°¦µµ¦»·Á¸¥ª´°°Åµnª¦µµµ¤´¸ °
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µ¤°µ¥» °´µÁnµ´Ê ¸Ê· ·Äµ¦Ánµ°µµ¦³Å¤n¤¸ µ¦Á¨¸É¥Â¨¤¼¨nµÄ®¤nµ¤¤µ¦µµ¦´¸´¸ÉÁ¦ºÉ°¸É· 
°µµ¦Â¨³°»¦r




°µ¸Ê · · µ¦Án µ °µµ¦µn ª ÁÈ  µ¦Ä®oÁ n µ ¡ºÊ ¸ÉÁ · ¡µ·  ¥r ¨»n ¤ · µ¦¹ ´ ¹ · · µ¦Án µ ´ ¨n µ ªÁÈ 
°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»oª¥¦µµ»Â¨³´Îµ®nµ¥Ã¥ª·Á¸ o¦¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r ¸ ÁnÁ¸¥ª´nª¸É
´¹Ä¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r´Ê ¸Ê¨»n¤·µ¦Åo¤¸ µ¦Á· Á¥¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤ÅªoÄ®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·
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°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»¦´¦¼¦o µ¥µ¦Á¦·¤É Â¦oª¥¦µµ»¦ª¤¹o»Äµ¦Îµ¦µ¥µ¦Â¨³o»Äµ¦¼¥o ¤º 


®¨´µµ¦¦´¦¼Áo ¤ºÉ°Á¦·¤É Â¦°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»³´¹oª¥ª·¦¸ µµ»®´nµÁºÉ°¤¦µµ³¤Â¨³nµÁºÉ°¨ µ»
µµ¦o°¥nµ


¨»n¤·µ¦¦ª¤¦µ¥nµ¥Ä£µ¥®¨´ÁÈ nª®¹É °¤¼¨nµµ¤´¸ °·¦´¡¥rÈ n°Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân É¸¨»n¤
·µ¦³Åo¦´ ¦³Ã¥rÁ·Á«¦¬·Ä°µÄ¦µ¥nµ¥´Ê Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â·Ênª °°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»
¨»n¤·µ¦³´¤¼¨nµµ¤´¸ °nª¸É ¼Á¨¸É¥Â°°


¸É · Å¤n¤¸ µ¦®´nµÁºÉ°¤¦µµnµÁºÉ°¤¦µµ °°´®µ¦·¤¦´¡¥rÁ¡ºÉ°µ¦¨»°ºÉÇ³Îµªµ¤ª·Á¸ o¦Á¡ºÉ°´ nª¦µµ
»¨°¦³¤µµ¦°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r´ ¸Ê


°µµ¦
··µ¦Ánµ°µµ¦




¸ 
¸ 



 ¸É·  °µµ¦Â¨³°»¦r


¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r´ Ê ®¤ª´¤¼¨nµoª¥¦µµ»®´oª¥nµÁºÉ°¤¦µµ³¤Â¨³¨ µ»µµ¦o°¥nµ³¤o»
Á¦·¤É Â¦³¦ª¤o»µ¦°ºÉÇ¸ÁÉ ¸¥É ª °o Ã¥¦´µ¦º°Ê ·¦´¡¥r´ Ê 


o»¸ÉÁ· Ê¹ £µ¥®¨´³¦ª¤°¥¼nÄ¤¼¨nµµ¤´¸ °·¦´¡¥rÁ¤ºÉ°o»´Ê µªnµ³n°Ä®oÁ·¦³Ã¥r Á·Á«¦¬·
Ä°µ¤¼¨nµµ¤´¸ °·Ê nª¸É ¼Á¨¸¥É Â³¼´¦µ¥µ¦°°Å


¦·¬´ ³¦´¦¼o o »nµn°¤Â¤Â¨³Îµ¦»¦´¬µ°ºÉÇÁÈ nµÄoµn ¥ÄÎµÅ¦ µ»Á¤ºÉ°Á· Ê¹ 


¸É· Å¤n¤¸ µ¦·nµÁºÉ°¤¦µµnµÁºÉ°¤¦µµ °·¦´¡¥r°Éº ÎµªÃ¥Äoª· Á¸ o¦Á¡ºÉ°¨¦µµ»¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r
¸É ¦³¤µµ¦Åªo °·¦´¡¥r´ n°Å¸Ê


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

¸ Â¨³¸
¸ Â¨³¸
¸
¸
¸ Â¨³¸
¸
¸
¸



¨»n¤·µ¦Åo¤¸ µ¦ªÂ¨³¦´¦»¤¼¨nµÁ®¨º°Â¨³°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r °·¦´¡¥rÄ®oÁ®¤µ³¤»·Ê ¦°¦°¦³¥³Áª¨µ
¦µ¥µ


¨ÎµÅ¦®¦º° µ»¸ÉÁ·µµ¦Îµ®n µ¥¸É· °µµ¦Â¨³°»¦r ÎµªÃ¥Á¦¸¥Á¸¥·É °Â»·ÉÅ¸ o¦´ µµ¦
Îµ®nµ¥·¦´¡¥r´ ¤¼¨nµµ¤´¸ °·¦´¡¥r Â¨³ÂÄÎµÅ¦®¦º° µ»°ºÉ»·
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¨»n¤·µ¦³°µ¦o° ¥nµ °nµªµ¤·¥¤»¸  Â¨³Á¤ºÉ°¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨ÄÁ®»µ¦r ®¦º°µµ¦rÉ¸n¸Êªnµ
nµªµ¤·¥¤°µ³o°¥nµÃ¥nµªµ¤·¥¤³Âoª¥¦µµ»®´µ¦o°¥nµ³¤


Á¡ºÉ°ª´»¦³r °µ¦°µ¦o°¥nµnµªµ¤·¥¤³¼´ nªÅ¥´®n ª¥·¦´¡¥rÉ¸ n°Ä®oÁ·Á·®¦º°¨»n¤ °
®n ª¥·¦´¡¥rÉ¸ n°Ä®oÁ·Á·¸É µªnµ³Åo¦´ ¦³Ã¥rµµ¦¦ª¤»¦·¸É n°Ä®oÁ·nµªµ¤·¥¤´¨nµª Ê¹ Ã¥®n ª¥
¸Én°Ä®oÁ·¦³ÂÁ·®¦º°¨»n¤ °®n ª¥¸Én°Ä®oÁ·¦³ÂÁ·´Ê ³o°ÁÈ ®n ª¥¸ÉÁ¨È¸É»¸É¨»n¤·µ¦¸ÉÄoÄµ¦
¦³Á¤·nµªµ¤·¥¤Á¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦¦·®µ¦£µ¥Ä·µ¦ºÉÈ°º nªµµ¸°´ ¦µµ¦Å®¨ ° °Á®¨ª


 ·  ¦´¡¥rÅ¤n¤ ¸ ª´ 


Ã¦Â¦¤°¤¡·ªÁ°¦r


·¦´¡¥rÉ¤¸ °¸ µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÎµ´³ª´¤¼¨nµÄÁª¨µn°¤µoª¥¦µµ»®´nµ´Îµ®n µ¥³¤Â¨³nµÁºÉ°¨ µ»µ
µ¦o°¥nµ³¤nµ´Îµ®nµ¥ÎµªÃ¥Äoª· Á¸ o¦¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rµ¤¦³¤µµ¦¦³®ªnµ¦³¥³Áª¨µ¸ ¹¸ 


ªµ¤´¤¡´r´ ¨¼oµ


ªµ¤´¤¡´r´ ¨¼oµ¦´¦¼Áo È ·¦´¡¥rÂ¥°°µnµªµ¤·¥¤¸ÉÁ·µµ¦Åo¤µ¹É¦·¬´ ¥n°¥Â¨³´Îµ®n µ¥Ã¥Äoª· ¸
Áo¦¨°°µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥rÁÈ Áª¨µ¸ 


 µ¦o° ¥nµ °·  ¦´¡¥r


¨»n¤·µ¦Å¤n´ Îµ®n µ¥·¦´¡¥rÅ¤n¤ ¸ª´ ¸É¤°¸ µ¥»µ¦Ä®o¦³Ã¥r ÉÅ¸ ¤n¦µÅoÂn °Ân³°µ¦o° ¥nµ ÁÈ 
¦³Îµ»¸ Â¨³Á¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r®¦º°µµ¦rÉ¸ n¸ªÊ nµ·¦´¡¥r´ ¨nµª°µ¤¸µ¦o°¥nµÎµ®¦´·¦´¡¥r°Éº ¨»n¤·µ¦
³°µ¦o°¥nµÁ¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r®¦º°µµ¦rÉ¸ n¸Êªnµ·¦´¡¥r´ ¨nµª°µ¤¸µ¦o°¥nµ¦µ¥µ¦ µ»µµ¦o°¥nµ
³¦´¦¼oÁ¤ºÉ°¤¼¨nµµ¤´¸ °·¦´¡¥r¼ªnµ¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ ºÃ¥¤¼¨nµ¸Éµªnµ³Åo¦´ º®¤µ¥¹Îµª¸É
¼ªnµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤®´o»Äµ¦Îµ®nµ¥Â¨³¤¼¨nµµµ¦Äo 


Á¤ºÉ° ¤¸Á®»Ä®oÁºÉ° ªnµµÁ®»É¸ÎµÄ®oÁ·µ¦o° ¥nµÄ°¸Åo®¤Å¨»n¤ ·µ¦³¨´¦µ¥µ¦ µ»µo°¥nµÎµ®¦´
·¦´¡¥r°Éº Ç¸ÅÉ ¤nÄnµn ªµ¤·¥¤


 ´µÁnµ


´µÁnµ¦¸¸ É ¨»n¤·µ¦ÁÈ ¼Áo nµ


Á·¸É °o nµ¥£µ¥Äo
´ µÁnµÎµÁ·µ »·µ·É °Â¼Ä¸ÉÅo¦´ µ¼Äo ®oÁnµ ³´¹ÄÎµÅ¦®¦º° µ»Ã¥Äo
ª·Á¸ o¦¨°°µ¥» °´µÁnµ´Ê 


µ¦¦´¦¼Áo ¤ºÉ°Á¦·¤É Â¦ °´µÁnµµµ¦Á·³´¹oª¥¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤ °·¦´¡¥rÉÁ¸ nµ®¦º°¤¼¨nµ´ »´ »· °Îµª
Á·¸Éo°nµ¥µ¤´µÁnµÂ¨oªÂn¤¼¨nµÄ³ÎÉµªnµÎµªÁ·¸Éo°nµ¥´¨nµª³´ nª¦³®ªnµ®¸Ê· Â¨³nµÄonµ¥
µµ¦Á·Á¡ºÉ°Ä®oÅo°´ ¦µ°Á¸Ê¥¸Én°®¸Ê· oµÃ¥¡·µ¦µÂ¥Ân¨³´µ£µ¦³¼¡´µ¤´µÁnµ³´¹
®´µnµÄoµn ¥µµ¦Á·nµÄoµn ¥µµ¦Á·³´¹ÄÎµÅ¦®¦º° µ»¨°°µ¥» °´µÁnµ
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´µÁnµ¦¸¸ É ¨»n¤·µ¦ÁÈ ¼Äo ®oÁnµ


·¦´¡¥rÄÉ¸ ®oÁnµµ¤´µÁnµµµ¦Á·´¹ÁÈ ¨¼®¸Ê
´ µÁnµµµ¦Á·oª¥¤¼¨nµ´ »´ °ÎµªÁ·¸É nµ¥µ¤
´µÁnµ¨nµ¦³®ªnµ¥°¦ª¤ °¨¼®¸ÊÉ¥¸ ´ Å¤nÅo· ¨´¤¼¨nµ´ »´ °¨¼®¸Ê³¥°¥¦´¦¼Áo È ¦µ¥Åoµµ¦Á·
´ µÁnµµ
Ã¥Äoª· Á¸ ·¨»»·É¹ ³o°°´¦µ¨°Â¸Éo»µ¦Á¦·¤É Â¦¸É¦ª¤°¥¼nÄµ¦ª´¤¼¨nµ¨¼®¸Ê
µ¦Á·Á¦·¤É Â¦Â¨³³¥°¥¦´¦¼Ão ¥¨µ¦µ¥Åo¨°°µ¥» °´µÁnµ


¦µ¥Åoµn Ánµµ¤´µÁnµÎµÁ·µ »·µ·É °Â¼Ä¸ÅÉ oµn ¥Ä®oÂnÁ¼o nµ ¦´¦¼o ªo ¥ª·Á¸ o¦¨°nªÁª¨µµ¦Ä®oÁnµ

 Á· ¼o¥º¤ 

Á·¼o¥¤º ¦´¦¼oÁ¦·¤É Â¦oª¥¤¼¨nµ¥»·¦¦¤ °·É °Â¸ÉÅo¦´ ®´oª¥o»µ¦´Îµ¦µ¥µ¦¸ÉÁ· Ê¹ Á·¼o¥¤º ª´¤¼¨nµ
£µ¥®¨´oª¥¦µµ»´Îµ®nµ¥

nµ¦¦¤Á¸¥¤¸É µn ¥ÅÁ¡ºÉ°Ä®oÅoÁ·¼¥o ¤º ¤µ³¦´¦¼Áo È nµ¦¦¤Á¸¥¤¦°µ¦¦´¦¼o ¦³´ É¤¸µ¦°Á·¹É ³ÎµÅ¦ª¤Îµª
µ¤ª·°¸ ´ ¦µ°Á¸Ê¥¸ÂÉ o¦·®µ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅoÉ¸ ³Å¤n°Á·nµ¦¦¤Á¸¥¤¸Ê³¦´¦¼Áo È nµÄonµ¥nµ¥¨nª®oµÂ¨³´Îµ®n µ¥
µ¤¦³¥³Áª¨µ °ªÁ·¼o ÁÉ¸ ¸¥É ª °o 

¨»n¤·µ¦³´¦µ¥µ¦Á·¼o¥¤º °°µÂµ³µ¦Á·Á¤ºÉ°£µ¦³¼¡´µ¤´µ´Ê Åo¤¸ µ¦·´ · µ¤Â¨oª®¦º°Åo
¼¥Á¨·Å®¦º°·Ê »¨¨nµ¦³®ªnµ¤¼¨nµµ¤´¸ °®¸Ê· µµ¦Á·¸ÉÊ· »¨®¦º°¸ÉÅoÃ°Ä®o´ ·µ¦°ºÉÂ¨³
·É °Â¸Énµ¥¹É¦ª¤¹·¦´¡¥rÉÅ¸ ¤nÄnÁ·¸ÉÃ°Å®¦º°®¸Ê· ¸É¦´ ¤µ³¦´¦¼oÄÎµÅ¦®¦º° µ»ÁÈ nª®¹É °
o»µµ¦Á·

Á·¼o¥¤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¤no°¥ªnµÁº°´µª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ

 o » µ¦¼o¥º¤ 

o»µ¦¼o¥¤º °Á·¼o¥¤º ¸É¼o¤µÃ¥´ ÉªÅÂ¨³¸É¼o¤µÁÈ µ¦Á¡µ³¸ÉÁ¸É¥ª °o Ã¥¦´µ¦Åo¤µµ¦n°¦oµ®¦º°µ¦
¨··¦´¡¥rÉÁ¸ µo ÁºÉ°Å  ·¦´¡¥rÉ¸ °o Äo¦³¥³Áª¨µÁº°Äµ¦ÎµÄ®o¡¦o°¤ÄoÅoµ¤¦³r o°Îµ¤µ¦ª¤ÁÈ nª
®¹É °¦µµ» °·¦´¡¥r ®´oª¥¦µ¥Åoµµ¦¨»¸ÁÉ ·µµ¦ÎµÁ·¼¥o ¤º ¸É¼¤o µÃ¥Á¡µ³µ¦¦ª¤o»µ¦¼o¥¤º
ÁÈ ¦µµ» °·¦´¡¥rÊ· »¨Á¤ºÉ°µ¦ÎµÁ·µ¦¸ÉÎµÁÈ Äµ¦Á¦¸¥¤·¦´¡¥rÉ¸Á oµÁºÉ°Å Ä®o°¥¼nÄ£µ¡¡¦o°¤¸É³
ÄoÅoµ¤¦³r®¦º°¡¦o°¤¸É ³ µ¥ÅoÁ¦È·Ê ¨

o»µ¦¼¥o ¤º °ºÉÇ¦´¦¼Áo È nµÄoµn ¥Äª¸ÁÉ · Ê¹ 
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®¤µ¥£µ¬¸Å·´ · Ê¹°¥¼n´ µ¦¸ªµ¤¨»n¤·µ¦³´Ê ¦³¤µµ¦nµÄonµ¥£µ¬¸É¸Á®¤µ³¤µÎµª¸Éµªnµ
³o°nµ¥Îµ¦³Ân®nª¥µ´ÁÈ£µ¬¸

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸¦´ ¦¼Áo ¤ºÉ°Á·¨nµ´ Éª¦µª¦³®ªnµµ£µ¬¸ °·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê· Â¨³¦µµµ¤´¸ÉÂ¸ °¥¼n
Äµ¦Á·°¥nµÅ¦Èµ¤¨»n¤·µ¦³Å¤n¦´ ¦¼£o µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸µÎ ®¦´¨nµ´ Éª¦µª¸ÁÉ ·µÁ®»µ¦rn°Å¸Ê

 µ¦¦´¦¼oÁ¦·¤É Â¦ °¦µ¥µ¦·¦´¡¥r®¦º°¦µ¥µ¦®¸Ê· ¸ÉÁ·µ¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÄnµ¦¦ª¤»¦·Â¨³Å¤n¤¸ ¨¦³n°
ÎµÅ¦®¦º° µ»´Ê µ´¸Â¨³µ£µ¬¸ 
 ¨nµ´ Éª¦µª °Á·¨»Ä¦·¬´ ¥n°¥¦·¬´ ¦nª¤Â¨³nªÅoÁ¸¥Äµ¦¦nª¤oµ¸É¨»n¤·µ¦µ¤µ¦ª»¤´®ª³
Áª¨µ °µ¦¨´¦µ¥µ¦¨nµ´ Éª¦µªÂ¨³µ¦¨´¦µ¥µ¦¨nµ´ Éª¦µª¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅo°n  µo Ân ªµn ³Å¤nÁ· Ê¹
£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ¸É µµ¦rÅoÄ°µ

£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Îµªµ°´¦µ£µ¬¸É¤¸ ¸ ¨´´Äo°¥¼n®¦º°¸ÉµÅon° µo Ân ªnµ³¤¸¨´´Äo£µ¥Ä·Ê ¦°
¦³¥³Áª¨µ¸¦É µ¥µÂ¨³µªnµ°´¦µ£µ¬¸´ ¨nµª³ÎµÅÄoÁ¤ºÉ°·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸ÁÉ¸ ¸¥É ª °o ÅoÄo¦³Ã¥r
®¦º°®¸Ê· £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Åo¤¸ µ¦nµ¥Îµ¦³

·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸³¦´¦¼o®µ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° oµÂn ªnµ¨»n¤·µ¦³¤¸ÎµÅ¦µ£µ¬¸Á¡¸¥¡°¸É³Î µ
Îµª¨nµ´ Éª¦µª´Ê ¤µÄo¦³Ã¥r 

·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸Â¨³®¸Ê· £µ¬¸Á·Åo¦°µ¦´´¸³Â®´¨´Èn°Á¤ºÉ°·µ¦¤¸· ·µ¤®¤µ¥
¸É³Î µ·¦´¡¥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·ÅoÉ¸ ¦³Á¤·Ã¥®n ª¥µ´ÁÈ£µ¬¸®n ª¥µÁ¸¥ª´
¹É ´Ê Ä³nµ¥®¸Ê· Â¨³·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo °ª´ »´ oª¥¥°»·
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 ¨¦³Ã¥r ¡´ µ

¨¦³Ã¥r¡´µ¦³¥³´Ê 

¨¦³Ã¥r¡´µ¦³¥³´Ê º°¨¦³Ã¥rÉ¸ µªnµ³o°nµ¥Îµ¦³£µ¥ÄÁº°®¨´µª´·Ê ¦°¦³¥³Áª¨µ´¸
ÁnnµoµÁ·Áº°¨µ¦³Îµ¸ Â¨³¨µn ª¥¸É¤¸ µ¦nµ¥nµÂ¦Ã´Â¨³nµ¦´¬µ¡¥µµ¨ °¡´µ´ »´ ¦´¦¼o µ¤
nªÁª¨µµ¦Ä®o¦·µ¦ °¡´µÅ¹ª´·Ê »¦°¦³¥³Áª¨µ¦µ¥µ¨»n¤·µ¦³´¹®¸Ê· oª¥Îµª¸Éµªnµ
³o°nµ¥

Ã¦µ¦¤Á·

¨»n¤·µ¦³nµ¥¤Ä®o´ °»°»Îµ¦°Á¨¸Ê¥¸¡µ¤´µ¨»n¤·µ¦Å¤n¤£¸ µ¦³¼¡´¸Éo°nµ¥Îµ¦³Á¡·¤É Á·¤
Á¤ºÉ°Åoµn ¥Á·¤Â¨oªÁ·¤³¼¦´¦¼Áo È nµÄoµn ¥¨¦³Ã¥r¡´µÁ¤ºÉ°¹Îµ®Îµ¦³

¨¦³Ã¥rÁ¤º°É Á¬¸¥°µ¥»

Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»Îµ®ÎµªÁ·¨¦³Ã¥r É¡¸ ´µ³Åo¦´ Á¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»Ã¥¤´ Ê¹ °¥¼n´
´ ´¥®¨µ¥¦³µ¦Án°µ¥»Îµª¸ ÄÉ¸ ®o¦·µ¦Â¨³nµ°ÂÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»

£µ¦³¼¡´¨¦³Ã¥r Ê¸ÎµªÃ¥´·«µ¦r¦³´£´¥°·¦³»µ¤¸ oª¥ª·¸ · ¨Ân¨³®n ª¥¸É¦³¤µµ¦Åªo
¹É¤¼¨nµ´ »´ °Ã¦µ¦¨¦³Ã¥r³¦³¤µÃ¥µ¦·¨¦³ÂÁ·nµ¥Ä°µÃ¥Äo°´ ¦µ¨°ÂÄ
¨µ °¡´´¦¦´µ¨¹É ÁÈ »¨Á·Á¸¥ª´»¨Á·¦³¤µµ¦¦³ÂÁ·Â¨³ª´¦Îµ® °®»o ¼Äo ¨oÁ¸¥´
¦³¥³Áª¨µ¸É °o Îµ¦³£µ¦³¼¡´Ã¦µ¦¨¦³Ã¥rÁ¤ºÉ°Á¬¸¥°µ¥»

ÎµÅ¦Â¨³ µ»µµ¦ª´¤¼¨nµÄ®¤n³¦´¦¼Äo nª °Áoµ °nµÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È°ºÉÄª¸ÉÁ· Ê¹ Â¨³¦ª¤°¥¼nÄ
ÎµÅ¦³¤ÄÂµ¦Á¨¸¥É Â¨Änª °Áoµ °

o»¦·µ¦Ä°¸³¼¦´¦¼o ´ ¸ÄÎµÅ¦®¦º° µ»

 µ¦nµ¥Ã¥Äo®o» ÁÈ  Ár

µ¦nµ¥Ã¥Äo®»o ÁÈ Ár ª´¸ÉÄ®o· ·Ân»¨°ºÉ°oµ°·µ¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤ °®»o ¸ÉÎµ®ÅªoÂ¨³·É °Â¸Éo°
nµ¥Â¨³´¹nµÄoµn ¥¸ÁÉ ¸¥É ª °o ¡¦o°¤ÇÅ´¦´¦¼o µ¦Á¡·¤É Ê¹ °nª °Áoµ °

 ¦³¤µµ¦®¸Ê ·  

¨»n¤·µ¦¤¸£µ¦³¼¡´Ä´ »´ µ¤®¤µ¥®¦º°µ¤ °o ¨¸É ´ ÎµÅªo °´ÁÈ ¨ºÁºÉ°¤µµÁ®»µ¦rÄ°¸¹Éµ¦
Îµ¦³£µ¦³¼¡´´Ê ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° µo Ân ªnµ³n¨Ä®o¦·¬´ o°¼Á¸¥¦´¡¥µ¦°°ÅÂ¨³¦³¤µµ¦Îµª¸É
o°nµ¥Åo

¨»n¤·µ¦³ª´¤¼¨nµ °Îµª¦³¤µµ¦®¸Ê· Ã¥Äo¤¼¨nµ´ »´ °¦µ¥nµ¥¸Éµªnµ³o°Î µ¤µnµ¥Îµ¦³£µ¦³
¼¡´µ¦Á¡·¤É Ê¹ °¦³¤µµ¦®¸Ê· ÁºÉ°µ¤¼¨nµ °Á·µ¤Áª¨µ³¦´¦¼Áo È °Á¸¥Ê nµ¥


บริษทั สยามราช จำกัด (มหาชน)

¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

 » Á¦º° ®»o 

®»o µ¤´¸É · µ¦µ¤µ¦Îµ®µ¦nµ¥Á·´ ¨Åo°¥nµ°·¦³³´¦³Á£ÅªoÁÈ nª °Áoµ °

o»nªÁ¡·¤É ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦°°®»oÄ®¤n®¦º°µ¦°°··Äµ¦ºÊ°®»o¹É»·µ£µ¬¸³¼ÂÁÈ ¥°®´Änª
°Áoµ °

 µ¦¦ ´ ¦¼o¦ µ¥Åo

¦µ¥Åo®¨´¦ª¤¹¦µ¥ÅoÉÁ¸ ·µ·¦¦¤·µ»¦·»¦³Á£¦ª¤¹¦µ¥Åo°ÉºÇ¸É¨»n¤·µ¦Åo¦´ µµ¦ n
·oµÂ¨³Ä®o¦·µ¦Ä·¦¦¤µ¤·»¦·

¨»n¤·µ¦¦´¦¼o¦µ¥Åo»·µ£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·¤É ¹É¨»n¤·µ¦³¦´¦¼o¦µ¥ÅoÁ¤ºÉ°µªnµ¤¸ªµ¤ÁÈ ÅÅon° oµÂn É¸ ³Åo¦´
Îµ¦³Á¤ºÉ°n¤°·oµ®¦º°Ä®o¦·µ¦

Îµ®¦´´µ¸¤É ®¸ ¨µ¥°r¦³°¸É¨»n¤·µ¦³o°n¤°·oµ®¦º°Ä®o¦·µ¦®¨µ¥¦³Á£¨»n¤·µ¦o°Â¥ÁÈ Ân
¨³£µ¦³¸Éo°·´ · ÉÂ¸ ¥nµ®µµ´Â¨³o°´ nª¦µµ °¦µ¥µ¦ °´µ´¨nµªÅ¥´Ân¨³£µ¦³¸É o°·´ ·
µ¤´nª °¦µµ µ¥ÂÁ°Á«®¦º°¦³¤µµ¦¦µµ µ¥ÂÁ°Á«¨»n¤·µ¦³¦´¦¼¦o µ¥Åo °Ân¨³£µ¦³¸É°o 
·´ Â· ¥nµ®µµ´Á¤ºÉ°¨»n¤·µ¦Åo·´ · µ¤£µ¦³´Ê Â¨oª
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®¨´¦´¡¥rÉ¹ ¨»n¤·µ¦¡·µ¦µÂ¨oªÁ®Èªnµ¤¸µ³µµ¦Á·¸ÉÁ¸¥Á¸¥Åo´ ¼n 
´ µ¸ÉÁÈ ¼°o °¦µµ¦´Ê ¨»n¤·µ¦
Åo¤¸ µ¦·n°Ã¦Á°¦rÁ¡ºÉ°µ¦Äo °o ¤¼¨´¨nµª



143

144

รายงานประจําปี 2 5 6 2

¦·¬´ ¥µ¤¦µÎµ´  ¤®µ 
®¤µ¥Á®» ¦³°µ¦Á· ¦ª¤Â¨³µ¦Á· Á¡µ³·  µ¦
Îµ®¦ ´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É´ ªµ¤¡«

 ¦³¤µµ¦µ´ ¸¸É µÎ ´ Â¨³µ¦Äo ¨» ¥¡·· 

µ¦¦³¤µµ¦ °o ¤¤·µÂ¨³µ¦Äo»¨¥¡··Åo¤¸ µ¦¦³Á¤·ª°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³°¥¼n¡ºÊ µ °¦³µ¦rÄ°¸Â¨³
´ ´¥°ºÉÇ¹É ¦ª¤¹µ¦µµ¦r¹ Á®»µ¦rÄ°µ¸ÁÉ ºÉ°ªnµ¤¸Á®»¨Äµµ¦r ³´Ê 

o»µ¦n°¦oµoµnµ¥

o»µn°¦oµoµnµ¥ª´·Ê ¸ ÁÈ Îµª¸É ¼o ¦·®µ¦¦³¤µµ¦µ¦³µ¦rÃ¥Îµ¹¹ªµ¤oµª®oµ °µÂ¨³o»¸É
Á· Ê¹ °Ã¦µ¦¸ÁÉ È ´ »´ 

¦µ¥Åoµµn°¦oµ

¦µ¥Åoµn n°¦oµÂ¨³o»nµn°¦oµ¦´¦¼o ªo ¥ª·°¸ oµ°·´ ´ Ê ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¸É ÎµÁ¦ÈÃ¥Äoª· °¸ ´ ¦µnª °µn°¦oµ¸ÉÎµ
Á¦È´µn°¦oµ´Ê ®¤µ¤´µÂ¨³¦nª¤¡·µ¦µÃ¥µ¦Îµ¦ªµµ¥£µ¡Ã¥ª·«ª¦¼o ¦·®µ¦Ã¦µ¦¦nª¤´Áoµ °®¦º°
¨¼oµ

¦³¤µµ¦µ¦o°¥nµ °¸É · °µµ¦Â¨³°»¦r


¨»n¤·µ¦°µ¦o°¥nµ °¸É· °µµ¦Â¨³°»¦rÁ¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r®¦º°µµ¦rn¸Êªnµ¦µµµ¤´¸°µ¼ªnµ¤¼¨nµ¸É
µªnµ³Åo¦´ º¨»n¤·µ¦Îµª®µ¤¼¨nµ¸É µªnµ³Åo¦´ ºÃ¥Á¦¸¥Á¸¥Îµª¸É ¼ ªnµ¦³®ªnµ¤¼¨nµ¥»· ¦¦¤®´o»Ä
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