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สารจากคณะกรรมการ 

 ปี 2558 ที่ผ่านพ้นไป เป็นปีที่สร้างความท้าทายเป็นอย่างยิ่งสําหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ ทีมงานผู้บริหาร 

และพนักงานของเกียรติธนาทุกคนอีกปีหน่ึง จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐิกจของโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในระดับต่ํา และ การปรับตัวลงของราคานํ้ามันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่ งผลทําให้ภาวะการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC)  ก็จะเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ ในอนาคตให้แก่เกียรติธนา 

 ปี 2558 เกียรติธนา มีรายได้จากการขาย 825.90  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.64 จากปีก่อน เน่ืองจากค่าขนส่งที่มี

การปรับตัวลดลงตามราคานํ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการขยายฐานลูกค้า

ใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการริเริ่มให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงทําให้เกียรติธนามีกําไรสุทธิสําหรับ

ปี 2558 เป็นจํานวน 112.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 12.88% จากปีก่อน  พิจารณาจากผลการดําเนินงาน และฐานะ

ทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งเท่ากับการจ่ายร้อยละ 95.64 ของผลกําไรปี 2558 โดย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ในอัตรา 0.01 บาท ต่อหุ้นไปแล้วเม่ือ วันที่ 10 กันยายน 2558 ดังน้ันจึงเหลือเงินปัน

ผลอีกหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 4  พฤษภาคม 2559 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2558 ก่อน        

  บริษัทฯยังคง มุ่งม่ันที่จะพัฒนาระบบการบริหารงานภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาลที่ดี   เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และผู้

มีส่วนได้เสียทุกท่าน  

ท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณ  ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า ในการสนับสนุน และ

ความไว้วางใจที่มีต่อ บริษัทเสมอมา และพนักงานทุกท่าน ที่ได้มุ่งม่ัน และทุ่มเททํางาน อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในปีท่ีผ่านมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะเป็นธุรกิจที่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนให้การ

สนับสนุนและไว้วางใจตลอด    

 

 

       (นายเกียรติชัย     มนต์เสรีนุสรร์) 

           ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย 

1. นายศรีภพ   สารสาส    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์   กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์    กรรมการตรวจสอบ 

 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในการเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกค้าจ้าง

ของบริษัททั้งสิ้น 

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น

จํานวน 4 ครั้ง และมีความเห็นในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส รวมทั้งงบ

การเงินประจําปี 2558 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วม

ประชุมพื่อชี้แจงข้อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมาย

และมาตรฐานการบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง 

ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงาน

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทได้

ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบในการดูแลบริษัทให้ดําเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายและเพื่อการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่า

เทียมกัน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการสอบถามและ

ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง

เหมาะสมแล้ว 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นว่ามีความเหมาะสมตามสมควร และได้ดําเนินการเสนอต่อ

คณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทุกๆไตรมาส และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในปี 2558 ได้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

  

 

(นายศรีภพ สารสาส) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ประวัติคณะกรรมการ 

นายเกียรติชัย        มนต์เสรีนุสรณ์ 

ประธานกรรมการบริษัท 

อายุ 64  ปี 

การศึกษา -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Texas Christian  
  University, U.S.A. 
 -  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การอบรม -  อบรม Director Accreditation Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท  เกียรติธนาขนส่ง  จํากัด(มหาชน) 

 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท  เฟิร์ส แอลเอ็นจี จํากัด 

 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท  เค จี พี จํากัด 

 2550 – 2552 กรรมการ   บริษัท เอสอีเอส เคมจํากัด 

 2546 – 2552 กรรมการ   บริษัท   เคมทรานส์  จํากัด 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาตุรงค์ 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท  สยามฟอสเฟตอินดัสทรี  จํากัด 

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  4.59 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  เป็นสามีของ นางสุจิตรา   มนต์เสรีนุสรณ์  กรรมการ 
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นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ 

กรรมการผู้จัดการ 

อายุ 52  ปี 

การศึกษา -  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย   
 ธรรมศาสตร์ 

 -  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรม(อุตสาหการ)  จุฬาลงกรณ์
  มทาวิทยาลัย 
การอบรม -  อบรม Director Accreditation Program (DAP)  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

 ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 
 2552-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 
 2555-2558 Cluster  head  บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 
 2550-2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ไทยน็อกซ์  จํากัด(มหาชน) 
 2548-2549 ผู้อํานายการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จํากัด(มหาชน) 
 2547-2548 ผู้อํานายการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  บริษัท  ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  จํากัด(มหาชน) 
 2545-2547 Business  Manager บริษัท BOC Limited (Sydney, Australia) 
 2541-2545 Business  Director บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จํากัด(มหาชน) 
 2543-2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ไอ.จี เทรดดิ้ง จํากัด 
 2540-2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ออโต้ บลาสท์ จํากัด 
 2539-2540 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ไอ.จี เทรดดิ้ง จํากัด 

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท:  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  ไม่มี   
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รายงานประจ าปี 2558 

 

นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ 

กรรมการ 

อายุ 53  ปี 

การศึกษา -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรม -  อบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก      
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท  เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 

 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท  เฟิร์ส  แอลเอ็นจี จํากัด 
 2551 – 2558 กรรมการ   ห้างหุ้นส่วน ซิส ทรีโอ 
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาตุรงค์ 
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  สยามฟอสเฟตอินดัสทรี  จํากัด 
 2546 – 2552 กรรมการ   บริษัท  เคมทรานส์  จํากัด 

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  17.41 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  เป็นภรรยา นายเกียรติชัย   มนต์เสรีนุสรณ์  ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานประจ าปี 2558 

 

ดร.สกุณา อนุวารีพงษ์ 

กรรมการ 

อายุ 56   ปี 

การศึกษา -  ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการงาน 
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรม -  อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

 2551– ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท  เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 

 2558 – ปัจจุบัน ผู้อํานายการ  ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี  
     สารสนเทศ (Center of IT Support for Student Learning หรือ  
     CiSSLe) 

 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ  หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ  หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน) มหา  

  วิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 2548 – 2553 อาจารย์พิเศษ  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การท่องเที่ยว)มหาวิทยาลัยสวน 

  ดุสิต 
 2547 – 2557 อาจารย์พิเศษ  หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

   การสื่อสาร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

 2541 – 2543 อาจารย์พิเศษ  หลักสูตร ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 2526 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ  อาจารย์ประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  เป็นพี่สาวของ นางสุจิตรา   มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ 
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รายงานประจ าปี 2558 

 

นายธรากร อังภูเบศวร์ 

กรรมการอิสระ 

อายุ 52  ปี 

วุฒิการศึกษา -  ปริญญาโท MBA 
-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมการบัณฑิต(คอมพิวเตอร์)วศ.บ. 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม -   อบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก 
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  -   อบรม  How to develop a risk management plan-HRP  จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

     กรรมการบริษัทไทย   

ประสบการณ์ท างาน 

 2558– ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 
 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท 988 พลัสจํากัด 
 2557  กรรมการบริหารอนุกรรมการการลงทุน สํานักงานประกันสังคมฯ 
 2556 – 2557 กรรมการ    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2554 – 2557 กรรมการ    บริษัท ท่าอากาศยานไทยจํากัด(มหาชน) 
 2555 – 2556  กรรมการผู้จัดการใหญ่   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 2550 – 2553  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท แมคไทย จํากัด(Mc Donald’s) 
 2547 – 2549  ผู้จัดการทั่วไป,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล จํากัด และบริษัทเพย์เมนท์  

  สายงานปฏิบัติและสายการเงิน  โซลูชั่น จํากัด 
 2543 – 2546  ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานายการใหญ่  บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 2539 – 2541 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(PT)  เอเซียเซลลูล่าร์ แซทเทิลไลท์(ACES) นคร  

        จาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย 
ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  ไม่มี       
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รายงานประจ าปี 2558 

 

นายศรีภพ สารสาส 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 

อายุ 59  ปี 
การศึกษา -  ปริญญาโท  MBA, University of Southern California, 
  USA 

-  ปริญญาตรี  สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

อบรม  -  อบรม  Director Certification Program (DCP)จาก
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  -  อบรม  Director Examination (Diploma)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  -  อบรมAudit Committee Program (ACP)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

 2554- ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท  สุธากัญจน์  จํากัด(มหาชน) 

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินกรุงเทพ  จํากัด(มหาชน) 
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 
 2551-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท  กรุงเทพดุสิตเวชการ  จํากัด(มหาชน) 

  ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
 2550-ปัจจุบัน   กรรมการ    บริษัท  ขันธ์  จํากัด 
 2550-ปัจจุบัน กรรมการ    บริษัท  ปรุส (2008)  จํากัด  
 2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา   บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี   

  ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ จํากัด(มหาชน)    
 2546- ม.ค.2559  กรรมการ    บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) 
 2546-2557 กรรมการตรวจสอบ   บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) 
 2551-2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล  จํากัด  (มหาชน) 

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  ไม่มี 
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รายงานประจ าปี 2558 

 

นายประพัฒน์      วนาพิทักษ ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ 64  ปี 

การศึกษา -  ปริญญาโท  MBA. Management Easthern New  
Mexico  University USA 

-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  South  Easthern  
Oklahoma State University USA. 

อบรม  -  อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37 
  -  อบรมด้านการตลาด  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
  -  ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแคนาดา 

ประสบการณ์ท างาน 

 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 
 ปัจจุบัน  กรรมการ    บริษัท  KPN  Green  Energy จํากัด 

 ปัจจุบัน  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรม  

 ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บริษัท PAC Energy  จํากัด 

 ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บริษัท EN TECH   จํากัด 

 2549 – 2552 ผู้ตรวจราชการ(ผู้ตรวจราการ 10)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 2552 – 2554 อธิบดี     กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 2554 – 2555 รองปลัดกระทรวง   กระทรวงอุตสาหกรรม 

 2555  อธิบดี     กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-  ไม่มี - 
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รายงานประจ าปี 2558 

 

นายวิชัย       พรกีรติวฒัน์ 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ 63  ปี 
การศึกษา -  ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
-  ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อบรม  -  อบรม  Director Certification Program (DCP)จาก 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ์ท างาน 

 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 
 -  กรรมการ    บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 
 -  กรรมการ    บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด(มหาชน) 
 -  ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
 2554-2555 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
 2554-2555 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจํากัด 
 2553-2555 กรรมการ    บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจีจํากัด 
 2553-2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 
 2551-2552 รักษากรรมการผู้จัดการ   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจํากัด 
 2545-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 
 2544-2545 รองผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการ  ปตท.ก๊าซธรรมชาติ 
 2541-2544 ผู้จัดการฝ่ายแผนธุรกิจ   ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 2539-2541 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ        ธุรกิจน้ํามัน 
 2537-2538 ผู้จัดการฝ่ายแผนธุรกิจและระบบข้อมูล      ธุรกิจน้ํามัน 

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-  ไม่มี 
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ส่วนที่  1 การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

  

 

      

   

 
 

 

 

 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

ขนส่งปลอดภัย 
ใส่ใจอาชีวอนามัย 

สร้างความประทับใจให้ลูกค้า 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

พันธกิจ(Mission) 
เราจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่คํ านึงถึงคุณภาพการ

ให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล และจะปฏิบัติ

ต่อผู้ร่วมงานเฉกเช่น  ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขและจะไม่ผลักภาระ

ต้นทุนการให้บริการไปที่สังคมและสิ่งแวดล้อม จะร่วมแรง

ร่วมใจกับทุกภาคส่วนเพื่อจรรโลงคุณธรรมและจริยธรรม

การประกอบธุรกิจของเราให้ยั่งยืนวัฒนา 

 

วิสัยทัศน์ 

การบริหารงานขนส่งของเราไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าเท่านั้น  แต่เราจะสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้าในระดับที่เกินความคาดหมาย 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 มีนาคม 2537 ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 20.00 ล้านบาท จํานวนหุ้น 2.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท มีสํานักงานต้ังอยู่ที่ 545/2 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330 

 ธันวาคม 2537 เปิดดําเนินการสาขาตากเพื่อเป็นศูนย์บริการขนส่งของบริษัท  

 เมษายน 2540 เปิดสาขาบางปะอิน เพื่อให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehousing/Distribution Center) 
ประเภทสังกะสีแท่ง  

 เมษายน 2541 เปิดดําเนินการสาขาระยอง เพื่อเป็นศูนย์บริการขนส่งของบริษัท  

 มกราคม 2546 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เคมทรานส์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เคมทรานส์ เอเชียติ๊ก 
จํากัด) จํานวน 410,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ในราคา 123 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทเห็น
ว่า บริษัท เคมทรานส์ เอเชียติ๊ก จํากัด มีความรู้ความชํานาญเร่ืองการขนส่งสารเคมีอันตรายเป็น
อย่างดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า และมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกับบริษัท 

 กรกฎาคม 2546 บริษัท เคมทรานส์ จํากัด เปิดดําเนินการสาขาลานกระบือ เพื่อเป็นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เหลว (นํ้ามันดิบ) 

สิงหาคม 2550 ก่อต้ังบริษัท เอสอีเอส เคม จํากัด ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เรสปอนซ์ คอร์เปอเรชั่น ด้วย
ทุนจดทะเบียน 11.00 ล้านบาท  

พฤศจิกายน2551 เคมทรานส์เปิดดําเนินการสาขาขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์บริการขนส่งก๊าซ NGV 

พฤศจิกายน 2556  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเกียรติธนากรีนเพาเวอร์จํากัดซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ  99.97 เพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน 9.9 เมกกะวัตต์โดยการผลิตไอน้ําขนาด 45 ตัน/
ชั่วโมงและใช้ปีกไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงโดยจะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคซึ่งบริษัทจะตั้งโรงไฟฟ้าในภาคใต้ เพื่อให้ใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่บริษัทต่อไป โดยมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท 

กันยายน  2557 บริษัท เกียรติธนากรีนพาวเวอร์  จํากัด  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคจีพี  จํากัด  เมื่อ
วันที่  15  กันยายน  2557 
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กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย  ภายใต้ชื่อ บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจ ดําเนิน
กิจการซื้อขาย แปรสภาพ ก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม  2558  โดยมีทุนจดทะเบียน 
1,000,000  บาท   
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บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด มหาชน 

บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จ ากัด บริษัท เคจีพี จ ากัด 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

  

 

 

  

99.97% 99.99% 
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บริษัท ย่อย 

บริษัท  เฟิร์ส  แอลเอ็นจี จํากัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2558  มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 

บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 100,000 หุ้น  หุ้นละ 10 บาท  บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99%  

วัตถุประสงค์ของ บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จํากัด คือ ดําเนินกิจการซื้อขาย แปรสภาพ ก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท เคจีพี จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2556  มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท  

แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จํานวน 50,000,000 หุ้น หุ้นละ  5  บาท บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.97%  

วัตถุประสงค์ของ บริษัท เคจีพี จํากัด คือ เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน  9.9 

เมกกะวัตต ์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด(มหาชน)  ให้บริการขนส่งด้านวัตถุอันตราย ปิโตรเคมี และ

ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เช่น น้ํามัน  กํามะถัน ก๊าซธรรมชาติ  เป็นต้น  โดยบริษัทมีรถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้า

ที่ขนส่งในแต่ละประเภท  เพราะสินค้าแต่ละประเภทต้องใช้รถบรรทุกที่แตกต่างกันในการขนส่ง  เช่น รถขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ รถขนส่งน้ํามันดิบ เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทมีรถบรรทุกมากกว่า  700 คัน   และบริษัทมีความ

มุ่งมั่นเพื่อให้การขนส่งมีมาตรฐานและเพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา และบริษัท

ได้ฝึกอบรมพนักงานขับรถเกี่ยวกับสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อสามารถจัดการได้เมื่อเกิดปัญหาสินค้าร่ัวไหลหรือ

กรณีเกิดอุบัติเหตุ   นอกจากนี้บริษัท ยังให้บริการด้านการจัดเก็บและกระจายสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้ด้วยระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง  และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่

เข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง   และบริษัทยังให้บริการด้านบริการจัดการขนส่ง กรณีที่ลูกค้ามีรถบรรทุกอยู่แล้ว และ

ให้บริการด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย  โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1.การให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation) 

ให้บริการขนส่งประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เช่น แคลไซน์ สังกะสีแท่ง และสารเคมีอันตราย เช่น 

กํามะถันเหลว โซดาไฟน้ํา เป็นต้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและพลังงาน เช่น น้ํามันดิบ และก๊าซธรรมชาติ

สําหรับรถยนต์ (Natural Gas for Vehicle – NGV)  ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า โดย

เน้นไปที่การให้บริการขนส่งโดยใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด 

2.การให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehousing / Distribution Center)  

โดยบริษัทให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เช่น โลหะสังกะสีแท่ง

บริสุทธิ์ (Zinc Ingot) และโลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloy) เป็นต้น โดยดําเนินการจัดเก็บและกระจายต่อให้กับ

ลูกค้ารายย่อยของผู้ว่าจ้าง หรือท่าเรือในกรณีเป็นสินค้าส่งออก  
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3.การให้บริการบริหารงานขนส่ง (Transportation Management)  

ด้วยบริษัทมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านระบบการขนส่ง และการจัดการ

เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงสามารถให้คําแนะนําปรึกษาและจัดการปัญหาเกี่ยวการการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มผู้ผลิตในประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรม

พลังงานและปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เช่น โรงถลุงแร่ โรงงานผลิตสารเคมี โรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานปิโตรเคมี 

เป็นต้น  

บริษัทมีสาขาที่ให้บริการรวม 7 สาขา คือ (1) สาขาตาก จังหวัดตาก (2)  สาขาบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (3) สาขาระยอง จังหวัดระยอง (4) สาขาบางปู จังหวัดสมุทรปราการ (5) สาขาลานกระบือ 

จังหวัดกําแพงเพชร และ (6) สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (7) สาขาสระบุรี  จังหวัดสระบุร ี

โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามประเภทของบริการ ดังนี้  
        

 
 
 หมายเหตุ :   
   /1  รายได้จากการบริการขนส่งสินค้าในปี 2556 , 2557 และ 2558  รวมรายได้จากบริการพิธีการกรมศุลกากรจํานวน 0.05 ล้าน
บาท , 0.06 ล้านบาท , 0.07 ล้านบาท  และรวมรายได้ให้เช่าแท็งค์ จํานวน 15.98 ล้านบาท ,  12.17 ล้านบาท และ 4.42 ล้านบาท 
ตามลําดับ   
 /2  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ, กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน,  กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น,   กําไรจากการขาย
สินทรัพย์ถาวร ขายเศษซากวัสดุสิ้นเปลือง                         

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.บรกิารขนส่งสินค้า  /1 847.05 83.64 749.47 85.92 715.12 84.95

2.บรกิารจัดเกบ็และกระจายสินค้า 37.70 3.72 33.35 3.82 39.05 4.64

3.บรกิารบรหิารงานขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.17

รวมรายไดจ้ากการบริการ 884.75 87.37 782.82 89.75 755.64 89.76 

4.รายได้จากการขายสินค้า 122.10 12.06 83.26 9.55 70.26 8.35

รวมรายไดห้ลัก 1,006.85 99.42 866.08 99.29 825.90 98.11 

รายได้อืน่ /2 5.85 0.58 6.19 0.71 15.94 1.89

รายไดร้วม 1,012.70 100.00 872.27 100.00 841.84 100.00

ปี 2556 ปี 2557
โครงสร้างรายได้

ปี 2558
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รถขนส่งน้ ามันดิบ รถขนส่งแก๊ส 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทแบ่งลักษณะการให้บริการเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. บริการขนส่งสินค้า (Transportation) 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เช่น แคลไซน์ สังกะสีแท่ง และ

สินค้าประเภทสารเคมีอันตราย เช่น กํามะถันเหลว โซดาไฟน้ํา เป็นต้น ให้แก่ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ

สําหรับรถยนต์ (Natural Gas for Vehicle – NGV) ให้กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นต้น  ซึ่งเป็นการ

ให้บริการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการขนส่งสินค้าแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น

ต้องการการดูแลในการขนส่งและต้องใช้รถขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท โดยบริษัทมีรถที่ใช้ในการ

ขนส่งกว่า 700 คัน และมีรถบรรทุกหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง  อาทิ เช่น รถ 6 

ล้อ รถ 10 ล้อ รถหัวลาก หางพ่วงบรรทุก รถบรรทุกน้ํามันดิบ  รถขนส่งแก๊ส เป็นต้น  ทําให้บริษัทสามารถ

รองรับการขนส่งสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทยังให้บริการพิธีการกรมศุลกากร

ให้กับลูกค้าด้วย 
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2. บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า (Warehousing / Distribution Center) 

บริษัทให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรม เช่น โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ 

และโลหะสังกะสีผสม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้บริการจัดเก็บสินค้า

และกระจายสินค้าต่อให้กับลูกค้ารายย่อยของผู้ว่าจ้าง หรือขนส่งไปที่ท่าเรือในกรณีเป็นสินค้าส่งออก ด้วยระบบ

การจัดเก็บและจัดส่งสินค้าที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Computer Online) ที่ทันสมัย ซึ่งลูกค้า

สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่เหลืออยู่ในศูนย์จัดเก็บได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

โดยบริการจะครอบคลุมตั้งแต่บริษัทส่งรถขนส่งไปรับสินค้าจากโรงงานของลูกค้า แล้วนําสินค้า

ดังกล่าวมาจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าของบริษัท เพื่อรอการจัดส่งให้กับผู้ซื้อของลูกค้าหรือจัดส่งไปยังท่าเรือในกรณี

เป็นสินค้าส่งออก ตามแผนการจัดส่งสินค้าของลูกค้าที่แจ้งไว้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตั้งระบบรักษาความ

ปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ตรวจค้นโลหะตามร่างกาย และหน่วยรักษาความปลอดภัย ตลอด    

24 ชั่วโมง  เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้าจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา  

 

 

3. บริการการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) 

บริษัทให้บริการในการจัดการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีรถบรรทุกหรือตู้คอนเทนเนอร์   

บริษัทให้บริการในการดําเนินการจัดการขนส่งให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะดําเนินการด้วยระบบที่ดีที่สุดของ

บริษัท  เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะอยู่ในคลังสินค้าหรืออยู่นอกประเทศ  

บริษัทก็สามารถทําให้การขนส่งสมบูรณ์ได้ด้วยการบริการจัดการขนส่งของบริษัท 
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 โดยบริษัทได้ให้ความสําคัญกับ การจ้างพนักงานขับรถ  การฝึกอบรม การจัดการกลุ่มของยานพาหนะ 

การวางแผนเชื้อเพลิง และการบํารุงรักษารถยนต์ 

4. การจัดหาแหล่งผลิตภัณฑ์ (Product Sourcing) 

 ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท  บริษัทสามารถหาแหล่งผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่ลูกค้า

ได้ในระดับราคาที่แข่งขัน และบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ  และในขณะเดียวกัน บริษัท

ได้ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์  ด้านความปลอดภัย และ ด้านสิ่งแวดล้อม ของตลาดต่างๆที่บริษัทได้ให้บริการด้วย  

และด้วยการบริการจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัททําให้ลูกค้าสามารถตัดปัญหาเร่ืองการหาผลิตภัณฑ์  และมุ่งเน้น

ไปที่การขยายธุรกิจหลักของลูกค้าได้ 

 

มาตรฐานความปลอดภัย (Safety  Measure) 

บริษัทได้คํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปความตรงต่อ

เวลา ซึ่งบริษัทมีทีมงานสําหรับการดูแลและจัดการเร่ืองความปลอดภัยในการขนส่งโดยเฉพาะ  และบริษัท

ตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้

การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตาม ที่กําหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและบริษัท  

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ บริษัทได้นําระบบ GPS มา

ใช้โดยติดตั้งกับตัวรถ เพื่อติดตามตําแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

เส้นทาง บันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ขนส่ง ตรวจสอบและวิเคราะห์

การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในการจอดหรือหยุดพักตามระเบียบปฏิบัติ รวมถึงการเก็บประวัติการใช้

น้ํามันของรถขนส่ง ตลอดจนอัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน  เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

และในปีที่ผ่านมาทางบริษัท ได้เร่ิมการนําระบบกล้อง CCTV ในรถขนส่งเข้ามาใช้ เพื่อช่วยในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานขับรถ และสามารถตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิด อุบัติเหตุขึ้นได้

อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการวางแผนแก้ไขในอนาคตได้อีกด้วย 
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ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในคุณภาพการบริการและความปลอดภัย บริษัทได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001: 2007 ในคุณภาพบริการและความปลอดภัย ในปี พ.ศ.

2552 

 1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขับรถ (Driver Recruitment & Selection)  

 ก่อนที่จะจ้างงาน บริษัทจะตรวจสอบประวัติของผู้สมัครอย่างละเอียด ในเร่ืองประวัติการทํางาน 

ประวัติการขับรถ ประวัติอาชญากร ประวัติเกี่ยวกับสารเสพติดและการตรวจสุขภาพตามคุณสมบัติที่บริษัท 

กําหนด และพนักงานขับรถทุกคนจะต้องผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละประเภท  การปฏิบัติเมื่อเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉิน  การรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง  การขับขี่ในสภาพอากาศที่ย่ําแย่  และกฎหมาย

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  

 

 

 

 

 

2. การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานขับรถ (Driver Training & Development Programs) 

 พนักงานขับรถต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานโดยผ่านการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย 

และได้รับการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายามเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน อันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้า อีกทั้งเป็นการสร้างสํา นึกรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของส่วนรวม 
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โดยบริษัทจะจัดฝึกอบรมเร่ืองการขับขี่อย่างเข้มงวดให้แก่พนักงานขับรถทุกคน และพนักงานจะมี

ตารางการทํางานมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ รวมทั้งมีหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ

สารเคมีแต่ละประเภท และการระงับเหตุเบื้องต้นอันเกิดจากสารเคมีที่บรรทุก 

  บริษัทจะกําหนดและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งออกแบบไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ตรงตาม

ความต้องการลูกค้าแต่ละราย รวมถึงเร่ือง  

 -ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   

 - สินค้าและวัตถุอันตราย  

 -การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

 -การฝึกอบรมโดยหลักสูตรเฉพาะของบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. การส ารวจเส้นทาง (Route Survey) 

 บริษัทได้จัดต้ังทีมสํารวจเส้นทางขึ้นเพื่อการวางแผนที่มีระบบ  ดังนั้นก่อนที่จะเร่ิมเซ็นสัญญากับลูกค้า

รายใหม่ ทีมสํารวจจะออกสํารวจและเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่รับ

ขนส่ง เนื่องจากบางคร้ังระยะทางที่สั้นที่สุดก็อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุด  เพราะเส้นทางที่ดีต้องหมายถึง

เส้นทางที่ปลอดภัย และสําหรับเส้นทางที่มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจร หรือ มีความเสียหายใดๆ ทีมสํารวจ

เส้นทางจะแจ้งให้พนักงานขับรถทราบอยู่เป็นระยะๆ 
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4. การคัดเลือกรถและการบ ารุงรักษา (Vehicle Selection & Maintenance) 

รถทุกคันก่อนที่จะออกปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างละเอียดก่อนทุกคร้ัง สิ่งที่บริษัทให้

ความสําคัญเป็นพิเศษคือ การออกแบบโครงสร้างแทงก์ที่แข็งแรง ปลอดภัยและบริษัทยังได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ

ความปลอดภัยในการขนส่ง พร้อมทั้งชุดป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้นไว้ประจํารถทุกคัน  

บริษัทจึงคัดเลือกรถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเลือกจากรถบรรทุกยุโรปและรถบรรทุกจากประเทศ

ญ่ีปุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้รถที่มีความทนทานและประหยัดพลังงานได้มากที่สุด  รถที่ เราเลือกใช้

ประกอบด้วย วอลโว,่ สแกนเนีย, ฮีโน,่ ฟูโซ่ และ อีซูซุ ซึ่งบริษัทมีโรงซ่อมเอง และ บริหารจัดการโดยทีมช่างที่

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  

การที่บริษัทเลือกใช้รถที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะนอกจากเร่ืองความปลอดภัยแล้วยังส่งผลให้ลด

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

5. การตรวจสอบและติดตาม (Tracking & Monitoring) 

 รถทุกคันของบริษัท จะมีระบบติดตามแบบ real-time GPS ซึ่งสามารถทราบตําแหน่งของรถ และ 

ความเร็วที่พนักงานขับรถใช้  และจะถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอย

แจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถทันที เมื่อพนักงานขับรถ ขับรถออกนอกเส้นทาง หรือ ขับรถด้วยความเร็วเกิน

กว่าที่กําหนด  และพนักงานจะสามารถติดต่อกับพนักงานขับรถได้ทันที   เพื่อป้องกันและระงับเหตุไม่พึง

ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น 
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6. กล้อง DVR ติดรถ (Vehicle DVR Camera) 

 รถของเราทุกคันจะติดตั้งกล้องที่จับภาพได้ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งส่องไปที่ตัวพนักงานขับรถ และ อีก

ด้านหนึ่งส่องไปที่ถนน  พนักงานขับรถจะตระหนักเสมอว่าตนเองอยู่หน้าจอตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จะส่งผลให้

พนักงานขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้นและจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

ใดๆ เกิดขึ้นกับพนักงานขับรถ เช่น มีอาการง่วงนอน ใจลอย หรือ แม้แต่ละสายตาจากพวงมาลัยเพียงชั่วขณะ 

รวมทั้งตัวกล้อง DVR  และยังสามารถบันทึกทุกเหตุการณ์เพื่อใช้ตรวจสอบสาเหตุ และเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วย 

  

 

 

 

7.รถช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Response Vehicle)  

บริษัทมีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วซึ่งพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทา และตอบสนองต่ออุบัติเหตุฉุกเฉิน

ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งในรถกู้ภัยฉุกเฉิน แต่ละคันจะประกอบด้วยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็น

สําหรับดับเพลิง และจัดการกับสารเคมีที่รั่วไหล 
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การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด   

 ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจนั้น อยู่ภายใต้เป้าหมายการ

ให้บริการที่ทําให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด (Maximize Customer Satisfaction) โดย บริษัทฯได้พัฒนา

และปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยกําหนดเกณฑ์วัดคุณภาพของบริการดังต่อไปนี้ 

 ประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ 98% ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

 อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการบริการจัดส่งเป็น 0% ทุกเดือน 

 คําร้องเรียนของลูกค้าเร่ืองการจัดส่งสินค้าไม่ครบจํานวนเป็น 0% ทุกเดือน 

 คําร้องเรียนของลูกค้าเร่ืองความสุภาพของพนักงานขับรถไม่เกิน 2 คร้ังภายในระยะเวลา 1 เดือน 

 การให้บริการขนส่งและบริการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีคุณภาพของบริษัทจะนํามาซึ่งการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทโดยกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจที่สําคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

1. การรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 

2. การให้บริการที่มีคุณภาพด้วยความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะด้าน 

3. การให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า 

4. การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี 

5. การขยายการให้บริการในต่างประเทศ 

6. การหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มเติม 

 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Primary Target) คือกลุ่มลูกค้าเดิม   

 โดยเป็นการให้บริการขนส่งเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการขนส่งของบริษัทอยู่แล้วได้แก่  กลุ่ม

ผู้ผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง และพลังงาน และเสนอการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องให้กับลูกค้า  

เช่น บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า (Ware House / Distribution Center)  และบริการบริหารงานขนส่ง 

(Transportation Management) ต่อไป 
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 กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target) คือกลุ่มลูกค้าใหม่ 

 กลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเคมีภัณฑ์หรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรมซึ่งยังไม่ได้ใช้บริการของบริษัท

ฯ โดยที่ บริษัทฯ มีกลยุทธ์การทําตลาดสําหรับกลุ่มนี้แบบ Forward integration คือ การเข้าสร้างความสัมพันธ์

และนําเสนอบริการเข้าสู่กลุ่มผู้ผลิต หรือบริษัทที่เป็นผู้รับสินค้าปลายทางที่ บริษัทฯ จัดส่งให้ 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 การเข้าประมูลงานโครงการต่างๆ  

 เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน  ดังนั้น โดยมากแล้ว

จะเป็นการเข้าประมูลงานโครงการต่างๆ  และด้วยความพร้อมของทรัพยากรบุคคลและยานพาหนะอุปกรณ์ที่ใช้

ในการขนส่งทําให้ บริษัทฯ สามารถรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้พร้อมกับประสบการณ์เฉพาะด้านการ

ขนส่งวัตถุอันตราย 

 ได้รับการแนะน าจากลูกค้าเดิม  

 การได้รับการแนะนําจากลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ เป็นอีกช่องทางการจําหน่ายที่สําคัญ เนื่องจาก

การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมเป็นระยะเวลานาน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ารายใหม่ให้เกิด

ความไว้วางใจในคุณภาพของการบริการของบริษัทฯ  

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ภาวะอุตสาหกรรม 

 เคมีภัณฑ์ การส่งออกเคมีภัณฑ์ ของปี 2558 มีมูลค่ารวม 5,764.588 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูล

ค่าที่ลดลง 1,105.366 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสําคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 

และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด คิดเป็นประมาณร้อยละ 33.14 และ 11.14 ตามลําดับ ส่วนการนําเข้าเคมีภัณฑ์ ของปี 

2558 มีมูลค่ารวม 11,295.064 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลง 1,101.784 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนมูลค่าการนําเข้าสําคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 25.40 และ 21.38 ตามลําดับ  
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 แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในปี 2559 คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.86 จากปี 2558 

เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะช่วยสนับสนุนการส่งออกให้เป็นไปตามเป้า ความชัดเจนของการ

ลงทุนในภาครัฐ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

รวมทั้ง การลงทุนของภาคเอกชน เพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากยังมีประเด็นที่ต้อง

ติดตาม คือ ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า รวมทั้ง นโยบายเศรษฐกิจเน้น

การพึ่งพาสินค้าในประเทศและลดการนําเข้าของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของไทย 

 ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2558 มูลค่าการส่งออกและนําเข้า

โดยรวมมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 28.85 และ 20.24 ตามลําดับ คาดว่าเกิดจากการปรับลดลงของระดับราคา

น้ํามันดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความ

เปราะบาง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ เป็นตลาดส่ งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศจีน 

สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศญ่ีปุ่นแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยในปี 

2558  คาดว่ามูลค่าการส่งออกและนําเข้าจะมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 27.51 และ 18.39 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปี 

2557 ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญน่าจะมาจากการปรับลดลงอย่างมากของระดับราคาน้ํามันดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ

อุตสาหกรรม รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางจะเป็นปัจจัยสําคัญที่อุตสาหกรรมต้อง

ติดตาม 

 ภาวะการแข่งขัน 

 ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นความสําคัญการบริหารการจัดการงานขนส่งเต็มรูปแบบ โดยเน้นเร่ืองของการ

บริหารการจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญเป็นหลัก  ความเป็นมาตรฐาน และความปลอดภัยในการ

ขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญที่ราคาเป็นอันดับแรก แต่จะให้ความสําคัญกับระบบ 

ขั้นตอนการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านระบบดาวเทียม และเงื่อนไขการ

รับประกันสินค้า ลูกค้าจะต้องการผู้ให้บริการที่สามารถอํานวยความสะดวกได้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นงานพิธี

การด้านศุลกากร การให้คําปรึกษาในการประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการขนส่ง การมีคลังสินค้าที่ช่วย

จัดเก็บดูแลสินค้าเพื่อรองรับการขนถ่าย  หรือมีการให้บริการประกันภัยสินค้า ซึ่งอาจรวมไปถึงการให้บริการ

ด้านธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการงานขนส่ง ที่ต้องมีเครือข่ายพันธมิตร หรือมี

ขอบข่ายของการดําเนินธุรกิจที่กว้างออกไป มากกว่าเพียงแค่ให้บริการขนส่งเท่านั้น  ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์และ

ศักยภาพของบริษัทในการขยายฐานลูกค้าและการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ความปลอดภัย
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และตรงเวลา รวมถึงความพร้อมของบุคลากรและยานพาหนะสําหรับการให้บริการโครงการขนาดใหญ่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ด้วยความรู้ทักษะความชํานาญถือเป็นจุดเด่นในการแข่งขัน (ขนส่ง) 

 โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

 โอกาสขยายธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการ

เติบโตและผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ผู้นําธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน โดยอาจเร่ิมจากประเทศที่มี

พรมแดนติดกับประเทศไทย  โดยเน้นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตและมีความต้องการด้านบริการโลจิสติกส์ 

เพื่อรองรับการรวมสินค้าของผู้ส่งออกรายย่อย โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการโลจิสติกส์แก่

ลูกค้าได้มากขึ้นและผลักดันผลการดําเนินงานต่อไป 
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การจัดการผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 การจัดหาและการซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง : ยานพาหนะที่ส าคัญ

ส าหรับใช้ในการขนส่งประกอบด้วยรถหัวลากและหางพ่วงบรรทุกโดยบริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตที่มีความ

น่าเชื่อถือพร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดนอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มี

การตรวจเช็คสภาพตามระยะการใช้งานพร้อมทั้งท าการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพท าให้

ยานพาหนะมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 การจัดหาและการฝึกอบรมพนักงานขับรถ: พนักงานขับรถของบริษัทต้องมีประสบการณ์ใน

การขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2-3 ปีมีใบอนุญาตขับรถส าหรับการขับขี่รถขนส่งประเภทต่างๆโดยเฉพาะ

ใบอนุญาตขับรถประเภท3ส าหรับขับรถประเภทรถหัวลากและประเภท 4 ส าหรับขับรถขนส่งวัตถุอันตรายและ

ต้องผ่านการทดสอบของบริษัทก่อนที่จะรับเข้าท างานทั้งการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์และการสอบขับรถ  

 การจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง:บริษัทได้มีการสั่งซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากผู้จัดจ าหน่ายหลายรายซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกและไม่มีการผูกขาดกับผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัด

จ าหน่าย และบริษัทมีระบบควบคุมการร่ัวไหลของน้ ามันเชื้อเพลิงโดยรถทุกคันได้มีการติดตั้งระบบ GPSเพื่อ

แสดงผลของสถานะปริมาณน้ ามันในถังความเร็วและบันทึกพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับเพื่อ

ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

 การจัดหายางรถอะไหล่และวัสดุอื่นๆ: ท าการสั่งซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายที่อยู่ใน Vender List โดย

พิจารณาถึงคุณภาพราคาก าหนาดส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขาย 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 การให้บริการขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเร่ืองของมลภาวะทางอากาศอันเกิดจากควันจาก

ท่อไอเสียของรถขนส่ง  ทั้งนี้  บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พนักงาน

ในการดูแลรถและตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยราชการ และเพื่อให้

รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานที่รถต้องใช้และเพื่อลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมาได้  
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ปัจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่  

 รายได้จากการให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการลูกค้ารายใหญ่หากลูกค้า

ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายโดยยกเลิกการว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งให้หรือลูกค้า

ดังกล่าวดําเนินการขนส่งด้วยตนเองหรือธุรกิจของลูกค้าประสบปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต

ของบริษัทอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการขยายการให้บริการและฐานลูกค้าไปยัง

อุตสาหกรรมอื่นที่มีแนวโน้มเติบโตสูงเช่นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ ามัน  

ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงถือเป็นต้นทุนหลักในการดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งโดยทั่วไปราคาน้ํามันจะ

ผันผวนตาม   อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกโดยบริษัทจัดทําสัญญาการให้บริการขนส่งซึ่งกําหนดอัตรา

ค่าบริการที่สามารถปรับได้ส่วนหนึ่งตามราคาน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคา น้ํามันที่มีการปรับคร้ัง

ล่าสุดโดยค่าบริการจะปรับได้ตามสัดส่วนที่ได้มีการกําหนดไว้ในสัญญาซึ่งความสามารถในการปรับราคา

ค่าบริการทําให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ํามันลงได้ 

 

 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการขนส่ง  

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการขนส่งจึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการ

ให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้และเนื่องด้วยประเภทสินค้าที่ให้บริการขนส่งนั้นเป็นสารเคมีอันตรายและผลิตภัณฑ์

เชื้อเพลิงและพลังงานซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนส่งอาจนํามาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้

บริษัทจึงมีนโยบายในการบริหารงานขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดด้วยทีมงานที่มี

ความชํานาญและให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับพนักงานในสารเคมีที่บรรทุกให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อ

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก่อนการปฏิบัติงานรถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพรถ

และระบบความปลอดภัยและรถขนส่งทุกคันได้มีการทําประกันภัยประเภท  3 คุ้มครองความเสียหายของคู่กรณี

ตามพระราชบัญญัติประกันภัย 
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 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร   

ณวันที ่31/12/58 กลุ่มมนต์เสรีนุสรณ์ถือหุ้นรวมกันในบริษัทร้อยละ 48.9 ของทุนจดทะเบียนการแต่งตั้ง

กรรมการหรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และเร่ืองที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้อย่างไรก็ตามบริษัทได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมในการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณา

อนุมัติรายการต่างๆก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริหารงาน

ภายในบริษัทจะเป็นไปอย่างโปร่งใส 

 

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุ

อันตรายซึ่งต้องใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในงานขนส่งบริษัทจึงได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและ

พนักงานใหม่อย่างสม่ําเสมอทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้มีการฝึกอบรมระหว่างสาขาโดยให้แต่ละสาขาที่มีความ

ชํานาญในแต่ละด้านเป็นผู้ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ส านักงานใหญ่  

ชื่อบริษัท  บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน) 

   Kiattana Transport  Public  Company Limited 

ประเภทธุรกิจ  บริการขนส่งสินค้า (Transportation) ประเภทแร่ธาตุ วัตถุดิบอุตสาหกรรม สารเคมี 

  อันตราย และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและพลังงาน บริการจัดเก็บและกระจายสินค้า                     

(Warehousing / Distribution  Center) และบริการบริหารงานขนส่ง (Transportation   

 Management) 

ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน  379,999,381บาท  ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  269,999,587  บาท 

   หุ้นสามัญ จํานวน 2,699,995,870  มูลค่า หุ้นละ 0.1 บาท 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000192  

ส านักงานใหญ่ เลขที่ 100 หมู่ 3 ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

   โทรศัพท์  02-501-7330-8 โทรสาร 02-501-7339 

สาขาตาก  เลขที่ 107 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    

   โทรศัพท์   055-515-242-4 โทรสาร 055-515-245 

สาขาบางปะอิน เลขที่ 151 หมู่ 16 ตําบลบางกระสั้น อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   โทรศัพท์ 035-221-051-4 โทรสาร  035-221-051 

สาขาระยอง  เลขที่ 60 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   โทรศัพท์ 038-024-601 โทรสาร  038-024-510 

สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 442 หมู่ที่ 2 ถนนดําหรุ-บางพลี ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด  

   สมุทรปราการ  โทรศัพท์ 02-347-4697-9 โทรสาร 02-710-7157 

สาขาลานกระบือ เลขที่ 192/1 หมู่ที่ 3 ตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

   โทรศัพท์ 055-701-371 โทรสาร 055-701-372 

สาขาขอนแก่น  เลขที่ 181 หมู่ที่ 9 ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 

   โทรศัพท์ 081-833-8672 โทรสาร 043-210-282 
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สาขาสระบุรี  เลขที่ 177 หมู่ที่ 1  ถนนพหลโยธิน  ตําบลพุแค  อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

   สระบุรี  โทรศัพท์   081-816-1194 

Home page  www.kiattana.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ ์ นายเมฆ     มนต์เสรีนุสรณ์ 

   โทรศัพท์  02-501-7330-8   E-mail  :  ir@kiattana.co.th 

บริษัทย่อย

บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จ ากัด บริษัท เคจีพี จ ากัด 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 100 หมู่ที่ 3 ตําบลบางตะไนย์ 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

11120 

เลขทะเบียนบริษัท 0125558016832 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ชําระเต็มแล้ว  

 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินกิจการซื้อขาย แปรสภาพ 

 ก๊าซธรรมชาติ 

 

โทรศัพท ์ 02-501-7330-8 

โทรสาร 02-501-7339 

 

 

 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่100 หมู่ที่ 3 ตําบลบางตะไนย์ 

   อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

   11120 

เลขทะเบียนบริษัท 0125556025702 

ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท  ชําระแล้ว  

   66,250,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

จํานวน  50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 5 บาท 

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.97% 

ประเภทธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน  9.9 

เมกกะวัตต์ 

โทรศัพท์  02-501-7330-8 

โทรสาร  02-501-7339
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

   62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

   กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์  0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชี  นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  

   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

   เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท์ 02-259-5300 โทรสาร 02-601-1553 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท สยาม ลีกัล จํากัด 

   เลขที่  250/126  บ้านกลางเมือง  ถนนโชคชัย  4  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ    10230  

   โทรศัพท์  02-530-2686-90  โทรสาร  02-530-2691
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2558  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 379,999,38 1บาท  ชําระแล้ว 269,999,587 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,699,995,870 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 

 ผู้ถือหุ้น 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2558  บริษัทมี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  มีดังต่อไปนี้ 

 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ  วันที่   31 ธันวาคม  2558 

จ านวน(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%) 

กลุ่มนายเกียรติชัย    มนต์เสรีนุสรณ์ 

1.นางสุจิตรา       มนต์เสรีนุสรณ์ 

2.นางสาวมินตรา          มนต์เสรีนุสรณ์ 

3.นายเมฆ                     มนต์เสรีนุสรณ์ 

4.นายเกียรติชัย             มนต์เสรีนุสรณ์ 

 

470,000,000 

366,480,000 

360,000,000 

123,949,920 

 

17.41 

13.57 

13.33 

4.59 

5.นายน้ํา ชลสายพันธ ์ 70,969,400 2.63 

6.นายปฏิญญา เทวอักษร 61,356,200 2.27 

7.นายสุรพล  เทวอักษร 24,781,700 0.92 

8.น.ส.พรรณวดี  ศรีเฟื่องฟุ้ง 22,000,000 0.81 

9.นายสุชาติ  เตือนจิตต์ 21,200,000 0.79 

10.นายทวีป  เรืองหร่าย 20,000,000 0.74 

รวม 1,540,737,220 57.06 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,159,258,650 42.94 
หมายเหตุ : กลุ่มนายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ ประกอบด้วย นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ (ภรรยา) 

นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ (บุตร) และ นายเมฆ มนตเ์สรีนุสรณ์ (บุตร) ของนายเกียรติชัย มนตเ์สรีนุสรณ์ 
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่า
อัตราที่กําหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการ
ดําเนินงานของบริษัท  

 

ปี 2556 2557 2558 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.05 0.05 0.04 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.04 0.03 0.04 

อัตรากการจ่ายเงินปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ(%) 

65.58% 75.98% 95.64% 
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้แทนฝ่ายบริหารและหัวหน้า

หน่วยงานคุณภาพความปลอดภยั 

รองกรรมการผู้จัดการ

ด้านบัญชีการเงิน 

ารเงิน 

รองกรรมการผู้จัดการด้าน

บริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการด้าน

ปฏิบัตกิาร 

(รก.)รองกรรมการผู้จัดการ

ด้านพัฒนาธุรกิจและ

การตลาด 

ผจก.ฝ่าย

บัญช ี

ผจก.ฝ่าย

บริหาร

ทรัพยากร

มนุษย ์

ผจก.

ฝ่าย

บริหาร

ทั่วไป 

(รก.)ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ

สารสนเทศ 

การเงิน 

ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ด้านปฏิบัติการ 

หัวหน้า

หน่วย

ปฏิบัติ 

การ

รังสิต 

หัวหน้า

หน่วย

ปฏิบัติ 

การ

เทพารักษ์ 

(รก.)

ผจก.

สาขา

ลาน

กระบือ 

(รก.)ผจก.ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด 

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด 

(รก.)

ผจก.

สาขา

ระยอง 

(รก.)

ผจก.

สาขา

บางปะ

อิน 

หัวหน้า

หน่วย

ปฏิบัติการ

สาขา

ขอนแก่น 

หัวหน้า

หน่วย

ปฏิบัติการ

สาขา

สระบุร ี

(รก.)

ผจก.

สาขา

ตาก 
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โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และมีประสบการณ์  ความชํานาญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท 

  

 คณะกรรมการบริษัท 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการ 

 

ตําแหน่ง จํานวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.นายเกียรติชัย     มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ 7/7 
2.นายคีรินทร์       ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ 1/2 
3.นางสุจติรา         มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ 6/7 
4.ดร.สกุณา          อนุวารีพงษ์          กรรมการ 7/7 
5.นายธรารกร        อังภูเบศวร์ กรรมการอิสระ 5/5 
6.นายศรีภพ          สารสาส กรรมการอิสระ 7/7 
7.นายวิชัย             พรกีรติวัฒน์ กรรมการอิสระ 7/7 
8.นายประพัฒน์   วนาพิทักษ์ กรรมการอิสระ 7/7 
หมายเหตุ  *นายธานินทร์  อังสุวรังษี  เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 

 *นายคีรินทร์  ชูธรรมสถิตย์ เข้าเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 

 โดยมีนางสาวกานต์รวี    ทองเสน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท                                                                                                             

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ หรือ นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์  หรือนายคีรินทร์   ชูธรรมสถิตย์   
สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท 
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ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยสรุปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน  4  เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย  3  เดือนต่อคร้ัง 

3. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท  ณ  วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท  ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน  หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร  

ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ  

ได้เมื่อเห็นสมควร 

  นอกจากนี้  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งนี้  การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ

มอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจ หรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5. กําหนดเป้าหมาย  แนวทาง  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหาร

และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  เว้นแต่ในเร่ือง

ดังต่อไปนี้  คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่  เร่ืองที่

กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เช่น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การออกหุ้น

กู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซื้อหรือรับ

โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ  เป็นต้น 
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   นอกจากนี้   คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  อาทิเช่น  การทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และคณะกรรมการ

อ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  

หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน  หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน  เว้นแต่จะได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่

บริษัททําขึ้น  หรือถือหุ้น  หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการ 

1.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2. มีหน้าที่ในการกํากับ ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ให้ดําเนินตามเป้าหมาย และ               

 วัตถุประสงค์ของบริษัท 

3. กําหนดวาระ และดําเนินการประชุม  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

4. เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม มีเสียงเท่ากัน 
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 ผู้บริหาร  

 ณ วันที่  31  ธันวาคม  2558 บริษัทมีคณะผู้บริหารจํานวน  5  ท่าน ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.นายเกียรติชัย       มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.นายคีรินทร์         ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ 

3.นางสุจิตรา         มนต์เสรีนุสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร 

4.นายสุรเชษฐ์    นัยนภาเลิศ   รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและรอง
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

5.นางสาวอรชพร  อนันตพฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 
 
 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

4. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/
หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้
กําหนดไว้ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ดําเนินการ 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ 
ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท 

6. พิจารณาการเข้าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัท รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  
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7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อวัสดุ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ตามปกติธุรกิจของบริษัท  ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)  

8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื้อยานพาหนะ และ/หรือส่วนต่อพ่วง เพื่อการให้บริการ หรือ
สินทรัพย์ถาวรอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาท)  

9. อนุมัติการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติการให้บริการ การอนุมัติให้ทํา
สัญญาให้บริการ หรือการรับจ้ างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  
100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยล้านบาท) 

10. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว  แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัท 

11. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก 
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับ
พนักงานทั้งหมดของบริษัท  ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร 

12. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบ  วินัยการทํางานภายในองค์กร 

13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ 
ไป 

 ทั้งนี้  กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย  หรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไป

ตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจ

กรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่  7   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  คณะกรรมการบริษัทได้มี

มติแต่งตั้ง  นางสาวกานต์รวี    ทองเสน  ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท  โดยเลขานุการของบริษัทจะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา  89/15 และมาตรา 89/16  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

ทรัพย์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551  ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่  31  สิงหาคม  2551   ด้วยความรับผิดชอบ  ความ
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ระมัดระวัง  และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้  หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้ 

 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

  -  ทะเบียนกรรมการ 

  -  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี

ของบริษัท 

  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

  -  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 2. ดูแลและเปิดเผยรายงานสารสนเทศ ที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 3. ให้คําแนะนํา เร่ืองกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลให้ปฏิบัติอย่าง

ถูกต้อง 

 4. ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์  และข้อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการ

กํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 5. ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 6. หน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการ 

 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจํานวนคร้ังที่เข้าประชุม  

ดังนี ้

 
รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท) 
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท 

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
รวม 

นายเกียรติชัย       มนต์เสรีนุสรณ์ 75,000 - 75,000 
นายเชิดเกียรติ      มนต์เสรีนุสรณ์   75,000 - 75,000 
นางสุจิตรา           มนต์เสรีนุสรณ์ 60,000 - 60,000 
นายคีรินทร์  ชูธรรมสถิตย์ 10,000 - 10,000 
ดร.สกุณา          อนุวารีพงษ์ 70,000 - 70,000 
นายธรากร         อังภูเบศวร์ 50,000 - 50,000 
นายศรีภพ         สารสาส 70,000 48,000 118,000 
นายประพัฒน์   วนาพิทักษ์ 70,000 40,000 110,000 
นายวิชัย            พรกีรติวัฒน์ 70,000 40,000 110,000 
หมายเหตุ *นายเกียรติชัย  มนต์เสรีนุสรณ์  ได้รับมติจากที่ประชุมครั้งที่  6/2558 ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทนนายเชิดเกียรติ  มนต์

เสรีนุสรณ์ที่ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 

นายคีรินทร์  ชูธรรมสถิตย์  ได้รับมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนคุณเชิดเกียรติ   มนต์เสรีนุสรณ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลเมื่อวันที่ 

14 กันยายน 2558 

 2. ค่าตอบแทนอื่น 

   - ไม่มี - 
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ผู้บริหาร 

 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี  2558 

จํานวน(คน) จํานวนเงิน(บาท) 

เงินเดือน 5 12,717,668 
โบนัส 2 1,296,900 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 5 508,712 
อื่นๆ 

- เงินตอบแทนผลงาน(KPI) 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ,

โบนัส,ค่าตอบแทน
กรรมการ  

 

3 

2 

 
651,200 
321,000 

  

 2.ค่าตอบแทนอื่นๆ 

 - ไม่มี - 
 

   

บุคลากร  

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งหมด ดังต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้บริหารจํานวน  5 คน)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

สายงานหลกั   จ านวนพนักงาน (คน) 

1 ฝ่ายบัญชีการเงิน 10 
2 ฝ่ายบริหาร 220 
3 ฝ่ายปฏิบัติการ 445 
4 ฝ่ายการตลาด 2 
5 ฝ่ายอ่ืนๆ 2 

  รวม 679 
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1. ค่าตอบแทนพนักงาน 

 ในปี  2558  บริษัทมีพนักงาน จํานวน  679   คน โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทน เป็นจํานวน  

171,939,446.64  บาท  โดยผลตอบแทน ในรูปของเงินเดือน  โบนัส  ค่าล่วงเวลา  เงินสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ  เงินสมทบประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนทดแทน และผลประโชยน์ตอบแทนจากการทํางาน  

 2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2547  กับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการ

กองทุนกสิกรไทย จํากัด  โดยวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัวในกรณีที่สมาชิก

เสียชีวิตหรือออกจากงาน 

 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

   - ไม่มี –  

 

  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจขนส่ง 

ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการ

ทํางาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเร่ือง

การขับขี่อย่างปลอดภัย และการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้มีการฝึกอบรมระหว่างสาขา โดยให้

แต่ละสาขาที่มีความชํานาญในแต่ละด้านเป็นผู้ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
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การก ากับดูแลกิจการ 

   บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of 

Listed Company)  ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะ

ยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การ

เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจน จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การ

บริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  1/25 56 ซึ่งประชุม ณ วันที่  20 

กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น(Right of Shareholders) 

หลักการ   

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทน

ตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท  บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

ได้ใช้สิทธิของตน 

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆที่เป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ

หุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท

อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ 

หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 
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ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ

ผู้ถือหุ้น ดังนี ้

 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศที่

เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กําหนด   

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 

รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคําถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม  รวมถึง

แสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุมโดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้ในการประชุมคราวถัดไปซึ่งเป็นการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอกรรมการเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า  โดยบริษัทจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นกรรมการ ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 

 

 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 หลักการ 

 ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร

ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย 

 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่

เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 
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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 บริษัทกําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูล
ไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนําข้อมู ล
ไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรง
และถูกลงโทษทางวินัย  นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหาร
ในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกํากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย
ของตนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่
มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ  

 

  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ 

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควร

พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่ง

คั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ 

บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่มที่สําคัญดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

โดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหาร
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บุคลากร ในเร่ืองการให้รางวัล หรือ การลงโทษพนักงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายในการติดต่อดําเนินธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ถูกต้องตาม

ครรลองและจรรยาบรรณทางการค้า  โดยให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดย

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า  รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และจัดระบบเพื่อให้

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และดําเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะละเมิดสิทธิของคู่ค้า  ไม่เรียกหรือไม่รับหรือไม่จ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

คู่แข่งทางการค้า :บริษัทจะไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  โดย

ปราศจากซึ่งมูลความจริง รวมทั้งให้ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 

สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  

อีกทั้งควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และไม่สนับสนุนให้หลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 หลักการ 

 คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ  

 บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป 

ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
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และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.kiattana.co.th 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็น

จริงและสมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้

ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดย

ถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง

กัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการทุกครั้งทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบ

บัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผน

จะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้นายเมฆ   มนต์เสรีนุสรณ์ 

ทําหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ทั้งนี้บริษัทกําหนดให้อย่างน้อย  

1  ใน  3  ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3 คน  เป็นกรรมการอิสระ  เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือ
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หุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท  เพื่อให้ดําเนินไป

อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้บริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  กรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนเพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติ

วงเงินไม่จํากัด 

 

(2)  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ
บริษัท มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุก
คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

มอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัทตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี 

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  



    KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
 

     

58 
รายงานประจ าปี 2558 

 

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจัดทําข้อพึงปฏิบัติที่ เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการดําเนิน

ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการให้ความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผล

ให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนต้อง
ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและไม่ดําเนินธุรกิจ
ส่วนตัวในลักษณะของคู่แข่งของบริษัทโดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เร่ือง คือ  

1. รายการที่เกี่ยวโยงกัน :  บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
รอบคอบทุกรายการรวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจําเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วหากเป็น
รายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าวรวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสถานการณ์อ่ืนๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

2. สถานการณ์อ่ืนๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :แบ่งออกเป็น  
 2.1 การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับผลประโยชน์
  จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
  ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าวเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก
  คณะกรรมการบริษัท 
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  2.2 การให้หรือรับของขวัญ  กระทําได้ตามประเพณีนิยม หากกระทําด้วยความโปร่งใส เปิดเผย 
   และไม่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 2.3 การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากรหรือการรับตําแหน่งใด ๆ  
  บุคลากรทุกระดับของบริษัทสามารถขออนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงาน
  ในสถาบันวิชาการงานบริการสาธารณะ เป็นวิท ยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ 
   เชน่  กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้
  นั้นแต่จะต้องไม่นําเอาบริษัท หรือตําแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรม ที่ทํา
  ภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทําเช่นนั้นได้ด้วย 

 

การควบคุมภายใน 

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดําเนินงานที่

มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน และฝ่ายบริหารของบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด 

(มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีนโยบายและวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อ

ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถทําได้ว่าการดําเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ความถูกต้องและ

ครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา  

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจําเป็น โดยมีการจัดทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จําเป็น

เพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาส

ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้า

ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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(5)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบให้อยู่ในระดับที่สามารถ

จูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับ

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของ

กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ตาม

หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทน

เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารแต่ละราย 

(6)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัท

หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

 ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ให้แก่กรรมการใหม่ 
 

 การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยัง

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
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2. บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3. บริษัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสา ธารณชน และห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระทํา
การเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตาม
ความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้
พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนั้นๆ 
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 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน   ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนครั้งท่ีเข้าประชุม 
1.นายศรีภพ               สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2.นายประพัฒน์         วนาพิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3.นายวิชัย                  พรกีรติวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
โดยมี นางสาวกานต์รวี   ทองเสน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โดย นายศรีภพ สารสาส เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําปี ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็น
ว่าจําเป็นและเห็นเป็นเร่ืองสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ขอรับการแต่งต้ังจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 
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6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมกา ร
มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัท และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9. รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําใดดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

   หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

  

 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน  3 ท่าน  ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.นายเกียรติชัย            มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายคีรินทร์              ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ 
3.นางสุจิตรา               มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการบริหาร 

 โดยมี นางสาวกานต์รวี   ทองเสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ดังนี้  
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1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด 
คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการโดยยึด
หลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกําหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตาม
กรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่
แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อวัสดุ เครืองมือ หรืออุปกรณ์ ตามปกติธุรกิจของบริษั ท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื้อยานพาหนะ และ/หรือส่วนต่อพ่วงเพื่อการให้บริการ หรือ
สินทรัพย์ถาวรใดที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ,000,000บาท 
(สามสิบล้านบาท) 

6. อนุมัติการขาย เพื่อการให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนุมัติการให้บริการ  การอนุมัติให้ทํา
สัญญาให้บริการ หรือรับจ้างทําของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 250,000,000 บาท 
(สองร้อยห้าสิบล้านบาท) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พร้อมกับกํา หนดเงื่อนไข
ในการเบิกถอนเงิน  หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเชื่อ
อ่ืนใดจากธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50,000,000  บาท (ห้าสิบล้านบาท) 

9. อนุมัติให้นําทรัพย์สินของบริษัท  จํานอง  จํานํา  เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้ว
หรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)  

10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ  ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบัติการอ่ืนๆ  
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12. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การ
กําหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 

13. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มี
อํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรือ
อํานาจนั้นๆ ได้  ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการดําเนินการ 

14. ดําเนินการอ่ืนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และ

เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจ

คณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด   

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่ จะ

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้ (พรบ.มหาชน  มาตรา68) 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ
ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
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การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลการดําเนินงานในการ

ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย  และบริหารจัดการ

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท  และดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้  

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมุลภายใน 

 การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยัง

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง ห ลั ก ท รั พ ย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบท กําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

2. บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
 กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ ต ล า ด
 หลักทรัพย์ พ.ศ.2535  เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  
3.  บรษิัทจะดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ที่
 เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ ข อ ง
 บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณช น และห้าม
 ไม่ให้ เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมี
 ความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดย
 ผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ บ ริ ษั ท จ ะ เ ป็ น ผู้ พิ จ า ร ณ า
 บทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับ รองล งไ ป   คณะ ก รรม ก าร
 บริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนั้นๆ 
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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในปี 2558 

ดังนี้ 

  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) 1,165,000  บาท 

ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee) ไม่มี 
รวม 1,165,000 บาท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Coporate  Social  Responsibilities : CSR) 

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)  ได้ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยบริษัทจะดําเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยบริษัทได้

ดําเนินการภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

บริษัท ได้ดําเนินธุรกิจโดยการยึดมั่นในหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบ

ได้  เพื่อการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทจะไม่ใช้วิธีทุจริตเพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็น

ความลับของลูกค้า โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพ และเน้นการขนส่งให้มี

ความปลอดภัยสูงที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูก โดยบริษัทจะดําเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับ

กฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 

บริษัท มีเจตนาในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  โปร่งใส และยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า การดําเนินธุรกิจอย่างสุจริต จะช่วยนําพาให้บริษัท

พัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัทจึงได้จัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  และ

ไม่สนับสนุนหรือเพิกเฉยต่อการทุจริตต่างๆที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้น  บริษัท จึงได้จัดทํา  “นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชั่น”  เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับพนักงานและบุคคลอ่ืนๆ

ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ  โดยบริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส  ดังนี้ 

E-mail :  kiat-complaint@kiattana.co.th 

ไปรษณีย์  :  100  หมู่ที่  3  ตําบลบางตะไนย์  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี  11120 

โทรศัพท์  :  02-501-7330-8  (ติดต่อเลขานุการบริษัท) 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความสําคัญและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน  โดยบริษัทได้สนับสนุนและเคารพในสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐาน  และไม่กระทําการอันใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  และไม่เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยบริษัทได้จัดให้

mailto:kiat-complaint@kiattana.co.th
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พนักงานได้รับในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และจัดให้

สถานที่ทํางานมีความพร้อมในการทํางาน มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัท ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน  การเลื่อนตําแหน่ง  สวัสดิการ  และการพัฒนา

ความรู้ความสามารถที่ชัดเจนและเท่าเทียมกัน  โดยใช้กับพนักงานทุกคนในบริษัท  และบริษัทได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด  เพื่ อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม

ความสามารถ  และบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเท่า

เทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดอาหารกลางวันให้แก่พนักงานบริษัท สัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยคิดราคาจาน

ละ 10 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานบริษัท 

5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทเกียรติธนา ขนส่ง จํากัด(มหาชน)  ได้เข้าร่วมโครงการ “ยางเก่า  เพื่อรอยยิ้มใหม่”  โดยส่งมอบ

ยางรถบรรทุกขนส่งที่ไม่ใช้แล้ว  เพื่อนําไปดัดแปลงเป็นสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กๆผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งของใช้อ่ืนๆที่จําเป็น โดยร่วมกับกลุ่มพลังใจถึงชายแดนใต้  การรถไฟแห่งประเทศ

ไทย   เมื่อวันที่  4 เมษายน  2558 

 

 

 

 



    KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
 

     

71 
รายงานประจ าปี 2558 

 

ที่สํานักงานสาขาตาก ได้มอบยางรถบรรทุกที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้กับ โรงเรียนบ้านตลุกกลาง

ทุ่ง  หมู่ที่ 5 ตําบลตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก  เพื่อนําไปใช้ ในการจัดทําสนามสนามเด็กเล่น  BBL  เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็ก   
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คุณเกียรติชัย     มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการบริษัท    และครอบครัว   พร้อมกับพนักงาน

เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)  ได้บริจาครถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จํานวน  1 คัน พร้อมเคร่ืองช่วย

หายใจและเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ  ให้แก่ โรงพยาบาลตากสินมหาราช  จังหวัด ตาก  เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2558 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การควบคุมภายใน 

 บริษัท  เกียรติธนาขนส่ง จํากัด(มหาชน)  ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน   โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสอบทานให้มีการรายงานทาง

การเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

5. ระบบการติดตาม 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  โดยทุก

ส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป  ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสงบการเงินประจําปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ําเสมอ  

รวมทั้งมีกระบวนการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน  เพียง พอ  ทันเวลา  

เหมาะสม  และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การ

ดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และสอดคล้องกับกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงาน โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจําเป็นในการควบคุม
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ภายใน  ให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  รวมทั้งได้กําหนด

ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  ระดับอํานาจการบริหาร  และระดับอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  

ผู้บริหาร  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว  ทั้งนี้  กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  สําหรับการควบคุมภายใน ใน

หัวข้ออ่ืน  คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว และไม่พบประเด็นปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานของบริษัทแต่ประการใด 

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  คือ นางสาวนุชจรี  กําลังวิก  ตําแหน่งผู้ตรวจสอบ

ภายใน    ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่ง

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรม

ต่างๆ  ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม  โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่

พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญต่อระบบการควบคุมในแต่ประการใด   
 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบ

การเงินรายไตรมาสและประจําปี 2558 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งไม่พบข้อ

สังเกตุ ข้อบกพร่อง ที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินแต่อย่างใด 
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รายการระหว่างกัน 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 ปี 2558 
1.ห้างหุน้ส่วนจํากัด มาตุรงค ์
 

กรรมการและ  
ผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน 

ค่าเช่าสํานักงาน 
(เฉพาะกิจการ) 
 
 
 
 

1,692,000 
 
 
 
 

1,692,000 
 
 
 
 

บริษทั ได้เช่าอาคารเลขที่  100 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์  อ.
ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี เพื่อใช้เปน็ที่ตั้งของสํานักงาน 
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 141,000 บาท ซ่ึงเปน็ราคาค่า
เช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บริษัท เค.ที.แอพ
ไพรซัล จํากัด ระยะเวลาเช่า 3 ปี           นับตั้งแต่ 1 
มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554  และบริษทัได้
ต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1  มกราคม 2558  ถึง  
31 ธันวาคม  2560 

 

       

2.นายเกียรติชัย  มนต์เสรี
นุสรณ์ 

กรรมการและ 
ผู้ถือหุ้น
บริษทั 

1.เช่าที่ดินสําหรบัจอด
รถ 
(เฉพาะกิจการ) 
 
 
 
 
 

165,600 
 
 
 
 
 
 

165,600 
 
 
 
 
 
 

บริษทัได้เช่าทีด่ิน เพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถเดือนละ 
13,800 บาท ซ่ึงเปน็ราคาคา่เช่าที่ประเมนิโดยผู้
ประเมนิอิสระ บรษิัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด  
ระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 
ธันวาคม 2554  และบรษิัทได้ตอ่สัญญาเช่าอีก 3 ปี        
เริ่มตั้งแต่ 1  มกราคม 2558  ถึง  31 ธันวาคม  2560 

 



                                                 KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED  
 
 

     76 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 ปี 2558 
3. บริษทั สยามฟอสเฟต 
อินดัสทรี จํากัด 

กรรมการและ  
ผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน 
 
 

1. ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็น
สํานักงานช่ัวคราวที่
จังหวัดสระบุร ี
(เฉพาะกิจการ) 
 
 
 

480,000 
 
 
 
 
 
 

480,000 
 
 
 
 
 
 

บริษทัได้เช่าทีด่ินเพื่อใช้เป็นสํานกังานชั่วคราว ลาน
จอดรถ และห้องพักกะ ในอัตราค่าเช่าที่ดินเดือนละ 
30,000 บาทและค่าบริการรวมสาธารณูปโภคในอัตรา
เดือนละ 10,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาที่ตกลงกันโดยที่
เกียรติธนา ไม่เสียเปรียบ ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน 
นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 
 
 

 

4. Lao Me Sai Co.,Ltd. กรรมการและ  
ผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน 
 
 

รายได้ขายสินค้า
เคมีภัณฑ์ 
(เฉพาะกิจการ) 
 

83,264,337.30 
 

70,259,503.6
7 

บริษทัได้ขายสินค้าเคมีภัณฑ์ ในอัตราตันละ 5,500 
บาท สําหรับ SULFURIC ACID 98% และอัตราตัน
ละ 300 $ สําหรับ SOLID SULPHUR  ซ่ึงเป็นราคา
การค้าปกต ิ
 

 

5. บริษทั เคจีพี จํากัด บริษทัย่อย 
 
 

รายได้ค่าเช่าสํานักงาน 
 
 
 
 
 
ดอกเบี้ยรบั 
 

60,000 
 
 
 
 
 

415,446.58 
 

60,000 
 
 
 
 
 
- 
 

บริษทั ได้ใหเ้ช่าอาคารเลขที่  100 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์  
อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี เพื่อใช้เปน็ที่ตั้งของ
สํานักงาน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท  และ
ค่าบริการรวมสาธารณูปโภคในอตัราเดือนละ 2,000 
บาท  ระยะเวลาการให้เช่า 36 เดือน นับตั้งแต่ 21 
ธันวาคม 2556 ถึง 20 ธันวาคม 2559  ซ่ึงเปน็ราคา
การค้าปกต ิ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) ค าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 ปี 2558 
 บริษทัใหบ้รษิัทย่อยกู้เงินในอัตราดอกเบี้ย  3.98% ต่อ

ปี โดยเริ่มทําสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซ่ึง
ใชอ้ัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด  ไม่มีการกู้ยืม 
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รายงานประจ าปี 2558 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิใช่กรณีทางการค้า

ปกติ  จะต้องมีการนําเสนอเร่ืองให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํา

รายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึง

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการ

ระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ 

สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีทางการค้าปกติ  เช่น  การซื้อสินค้า การจําหน่ายสินค้า  

เป็นต้น  บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่ างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะเงื่อนไขทางการค้า

โดยทั่วไปที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันและเป็นราคาตลาด  โดย

บริษัทจะดําเนินการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถ

ดําเนินการได้ และจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทพิจารณาและให้ความเห็น

เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวทุกไตรมาส 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะ

การค้าโดยทั่วไป  โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม  ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และ/หรือ  กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจําเป็นและความเหมาะสมของ

รายการ หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทจะ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ  ประกาศ  และ/หรือข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็น

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อนําไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  ทั้งนี้   บริษัทจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
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รายงานประจ าปี 2558 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบก าไรขาดทุน (พนับาท)

รายได้จากการให้บริการ 884,748           782,815           755,640           

รายได้จากการขายสินค้า 122,098           83,264             70,260            

รายได้รวม 1,012,707        872,273           841,842           

ก าไรข้ันต้น 298,063           270,667           293,884           

ก าไรสุทธิ 117,422           100,032           112,920           

งบดลุ (พนับาท)

สินทรัพยร์วม 1,061,319        1,035,124        1,337,961        

หน้ิสินรวม 447,357           364,814           234,510           

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 613,962           670,309           1,103,451        

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก าไรข้ันต้น (ร้อยละ) 29.60               31.25               35.58              

อัตราส่วนก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.59               11.47               13.41              

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ร้อยละ) 19.24               15.58               12.73              

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 11.34               9.54                 9.52                

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.23                 1.44                 5.38                

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เทา่) 0.73                 0.54                 0.21                

ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้น

จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว
/1

2,199,995,870  2,199,995,870  2,699,995,870 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.05                 0.05                 0.04                

มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น (บาท) 0.28                 0.30                 0.41                

เงินปันผลต่อหุ้น
/2

(บาท) 0.04* 0.03** 0.04***

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 65.58% 75.98% 95.64%

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 1.01                 1.31                 0.65                

อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหต ุ:

 
/1  
ในการประชมุวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที1่/2558 เมื่อวันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลง

    มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้จากเดิม 1 บาท (หุน้สามัญ 219,999,587 หุน้) เปน็ 0.10 บาท (หุน้สามัญ 2,199,995,870 หุน้)

 /2
     * บริษัทจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานป ี2556 เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 77 ล้านบาท ใหแ้กผู้่ถือหุน้ 219,999,587 หุน้

     (จ่ายวันที ่7 กนัยายน 2556 ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 55 ล้านบาท และจ่ายวันที ่25 เมษายน 2557

     ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 22 ล้านบาท)

     ** บริษัทจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานป ี2557 เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 76 ล้านบาท ใหแ้กผู้่ถือหุน้ 219,999,587 หุน้

     (จ่ายวันที ่2 กนัยายน 2557 ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 22 ล้านบาท และจ่ายวันที ่8 พฤษภาคม 2558

     ใหแ้กผู้่ถือหุน้ 2,699,995,870 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.02 บาท  เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 54 ล้านบาท)

     *** บริษัทจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานป ี2558 เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 108 ล้านบาท ใหแ้กผู้่ถือหุน้ 2,699,995,870 หุน้

     (จ่ายวันที ่10 กนัยายน 2558 ในอัตราหุน้ละ 0.01 บาท เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 27 ล้านบาท และจ่ายวันที ่4 พฤษภาคม 2558

     ใหแ้กผู้่ถือหุน้ 2,699,995,870 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.03 บาท  เปน็จ านวนเงินไม่เกนิ 81 ล้านบาท)

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
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หน่วย : บาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 37,239,789 3.51% 60,088,003 5.80% 26,042,942 1.95%

เงินลงทนุชั่วคราว 17,413,172 1.64% 48,006,757 4.64% 494,717,612 36.98%

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 133,368,503 12.57% 131,623,954 12.72% 126,264,349 9.44%

สินค้าคงเหลือ 31,757,781 2.99% 38,599,170 3.73% 31,622,327 2.36%

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นๆ 549,108 0.05% 1,357,246 0.13% 1,511,281 0.11%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 220,328,353 20.76% 279,675,130 27.02% 680,158,512 50.84%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 817,616,957 77.04% 735,951,300 71.10% 634,794,238 47.44%

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี 2,749,782 0.26% 2,515,725 0.24% 7,828,838 0.59%

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 13,100,350 1.23% 11,972,033 1.16% 10,996,844 0.82%

เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพนั 2,161,361 0.20% 2,189,570 0.21% 2,212,000 0.17%

เงินมัดจ าและเงินประกนั 1,134,740 0.11% 1,060,545 0.10% 1,094,250 0.08%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นๆ 4,227,428 0.40% 1,759,322 0.17% 876,580 0.07%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 840,990,618 79.24% 755,448,493 72.98% 657,802,750 49.16%

รวมสินทรัพย์ 1,061,318,971 100.00% 1,035,123,624 100.00% 1,337,961,262 100.00%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้มืระยะสั้นสถาบนัการเงิน 10,973,843 1.03% 35,022,769 3.38% 1,091,830 0.08%

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 41,081,297 3.87% 50,583,068 4.89% 43,593,351 3.26%

หน้ีสินระยะยาวส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 120,053,497 11.31% 97,461,549 9.42% 67,060,974 5.01%

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.00% 0.00%

  ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 6,428,516 0.61% 9,567,218 0.92% 12,959,547 0.97%

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่นๆ 1,104,901 0.10% 1,081,105 0.10% 1,635,672 0.12%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 179,642,054 16.93% 193,715,708 18.71% 126,341,373 9.44%

ณ 31 ธันวาคม 2558ณ 31 ธันวาคม 2557ณ 31 ธันวาคม 2556
ฐานะทางการเงิน

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน 65,784,769 6.20% 18,320,746 1.77% 614,692 0.05%

เงินกูย้มืระยะยาว 136,315,810 12.84% 86,960,890 8.40% 37,605,970 2.81%

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 53,262,334 5.02% 53,787,679 5.20% 50,667,518 3.79%

ประมาณการหน้ีสินตามสัญญารับจ้าง 5,115,865 0.48% 5,115,865 0.49% 5,115,865 0.38%

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 7,235,920 0.68% 6,913,514 0.67% 8,728,325 0.65%

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 5,436,000 0.41%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 267,714,697 25.22% 171,098,694 16.53% 108,168,370 8.08%

รวมหนี้สิน 447,356,751 42.15% 364,814,403 35.24% 234,509,743 17.53%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 220,000,000   220,000,000    379,999,381   28.40%

ทนุทีอ่อกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว 219,999,587 20.73% 219,999,587 21.25% 269,999,587 20.18%

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 132,424,276 12.48% 132,424,276 12.79% 482,424,276 36.06%

ก าไรทีย่งัไม่เกดิข้ึนจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุ 111,212 0.01% 425,844 0.04% 4,278,862 0.32%

ก าไรสะสม จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22,000,000 2.07% 22,000,000 2.13% 27,000,000 2.02%

ก าไรสะสม ยงัไม่ได้จัดสรร 239,427,129 22.56% 295,459,496 28.54% 319,748,768 23.90%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 613,962,205 57.85% 670,309,203 64.76% 1,103,451,494 82.47%

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 14 0.00% 18 0.00% 26 0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 613,962,219 57.85% 670,309,221 64.76% 1,103,451,519 82.47%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,061,318,971 100.00% 1,035,123,624 100.00% 1,337,961,262 100.00%

หน่วย : บาท

จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ

ณ 31 ธันวาคม 2558ณ 31 ธันวาคม 2557ณ 31 ธันวาคม 2556
ฐานะทางการเงิน
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หน่วย : บาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการใหบ้ริการ 884,748,237 87.36% 782,815,225 89.74% 755,640,124 89.76%

รายได้จากการขายสินค้า 122,098,260 12.06% 83,264,337 9.55% 70,259,504 8.35%

รวมรายได้ 1,006,846,496 99.42% 866,079,562 99.29% 825,899,628 98.11%

ต้นทุนขาย

ต้นทนุการใหบ้ริการ 629,517,518 62.16% 551,136,587 63.18% 490,300,760 58.24%

ต้นทนุขาย 79,265,515 7.83% 44,276,372 5.08% 41,714,902 4.96%

รวมต้นทุนขาย 708,783,033 69.99% 595,412,958 68.26% 532,015,663 63.20%

ก าไรข้ันต้น 298,063,463 29.43% 270,666,604 31.03% 293,883,965 34.91%

รายได้อื่น 5,860,442 0.58% 6,193,899 0.71% 15,942,721 1.89%

ก าไรกอ่นค่าใชจ้่าย 303,923,905 30.01% 276,860,503 31.74% 309,826,686 36.80%

ค่าใชจ้่ายในการขาย 8,139,401 0.80% 8,815,623 1.01% 11,056,929 1.31%

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 127,613,869 12.60% 127,624,863 14.63% 122,350,891 14.53%

หน้ีสงสัยจะสูญ 24,750,500 2.94%

ค่าชดเชยจากอุบตัิเหตุแกผู้่ว่าจ้าง 77,587 0.01% 0 0.00% 0 0.00%

ขาดทนุจากการเลิกใช ้, จ าหน่ายทรัพยส์ิน 346,055 0.03% 107,066 0.01% 1,081,435 0.13%

รวมค่าใชจ้่าย 136,176,912 13.45% 136,547,552 15.65% 159,239,754 18.92%

ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย 19,985,305 1.97% 14,824,379 1.70% 8,590,538 1.02%

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคล 147,761,688 14.59% 125,488,571 14.39% 141,996,394 16.87%

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล 30,340,111 3.00% 25,456,287 2.92% 29,076,174 3.45%

ก าไรส าหรับปี 117,421,577 11.59% 100,032,284 11.47% 112,920,219 13.41%

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น

    ก าไร(ขาดทนุ)จากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 61,428 0.01% 314,631 0.04% 1,220,911 0.15%

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นส าหรับป-ีสุทธิจากภาษี 61,428 0.01% 314,631 0.04% 1,220,911 0.15%

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 117,483,005 11.60% 100,346,915 11.50% 114,141,130 13.56%

การแบง่ก าไร

    ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 117,421,577 11.59% 100,032,284 11.47% 112,920,252 13.41%

    ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (1) 0.00% (0) 0.00% (32) 0.00%

117,421,577 11.59% 100,032,284 11.47% 112,920,219 13.41%

การแบง่ก าไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 117,483,005 11.60% 100,346,916 11.50% 114,141,163 13.56%

    ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 0 0.00% (0) 0.00% (32) 0.00%

117,483,005 11.60% 100,346,915 11.50% 114,141,130 13.56%

ณ 31 ธันวาคม 2558
ผลการด าเนินงาน

ณ 31 ธันวาคม 2556 ณ 31 ธันวาคม 2557

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก กอ่นแปลงมูลค่า(หุ้น) 219,999,587 219,999,587

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน กอ่นแปลงมูลค่า(บาท/หุ้น) 0.53 0.45

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก หลังแปลงมูลค่า(หุ้น)
/1

2,199,995,870 2,199,995,870

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน หลังแปลงมูลค่า(บาท/หุ้น) 0.05 0.05

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก (หุ้น)
/2

2,616,662,537.00

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.04

หมายเหตุ : 
/1  
ในการประชมุวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที1่/2558 เมื่อวันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้ถอืหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้

                  จากเดิม 1 บาท (หุ้นสามัญ 219,999,587 หุ้น) เป็น 0.10 บาท (หุ้นสามัญ 2,199,995,870 หุ้น)

              : 
/2  
เมื่อวันที ่27 กมุภาพนัธ์ 2558  บริษัทได้รับเงินช าระค่าหุ้น จ านวน 500,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจ าวนเงิน 400,000,000 บาท
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หน่วย : บาท

รายการ   ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 147,761,688 125,488,571 141,996,394

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเปน็เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชั่วคราว 0 (275,780) (976,015)

(ก าไร)ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ (1,214) (377,364) (5,567,622)

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,384,125 (847,625) 24,750,500

ค่าเสื่อมราคาทรัพยส์ิน 113,458,713 113,498,315 108,055,438

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 1,122,493 1,201,506 1,097,948

ขาดทนุจากการเลิกใชส้ินทรัพยแ์ละสูญหาย 346,055 106,491 1,081,435

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 889,728 207,855 160,677

(ก าไร)ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริง 510,329 253,927 797,111

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 0 0 1,604,064

ดอกเบี้ยรับ 0 (117,387) (2,163,284)

ประมาณการหน้ีสินตามสัญญาจ้าง 5,115,865 0 0

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 19,985,305 14,824,379 8,590,538

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ด าเนินงาน 290,573,086 253,962,889 279,427,184

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 13,237,313 2,955,090 (19,410,838)

สินค้าคงเหลือ (8,097,550) (6,841,389) 7,379,247

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (543,715) (808,139) (154,035)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,545,367) 2,542,301 (33,705)

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง 2,050,681 (2,152,137) (12,219,331)

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 66,434 9,702,010 (2,304,576)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,148,504) (23,797) 554,567

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (486,740) (530,261) (1,636,000)

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง) (1,568,810) 9,147,952 (3,386,009)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 291,054,957 260,958,704 263,821,844

จ่ายดอกเบี้ย (19,985,305) (15,024,618) (8,616,847)

จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล (17,453,946) (21,561,355) (34,256,433)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 253,615,707 224,372,730 220,948,563

งบกระแสเงินสด 
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หน่วย : บาท

รายการ   ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทนุชั่วคราว (15,000,000) (75,000,000) (949,084,498)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 0 45,000,000 508,000,000

เงินฝากประจ ามีภาระผูกพนั(เพิม่ข้ึน) ลดลง (35,085) (28,209) (22,430)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,215 117,387 2,163,284

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 80,459 6,069,477

เงินสดจ่ายซื้อทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (37,039,742) (31,281,493) (9,605,377)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (161,527) (73,188) (122,759)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (52,235,138) (61,185,045) (442,602,304)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (59,541,066) 23,796,583 (33,930,939)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 100,000,000 0

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (42,079,910) (49,354,920) (49,354,920)

จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน (98,015,610) (70,781,221) (48,106,629)

เงินสดรับช าระค่าหุ้นสามัญ 15 0 400,000,000

เงินสดรับจากการเพิม่ทนุหุ้นสามัญ 0 4 40

เงินสดจ่ายเงินปันผล (109,999,794) (43,999,917) (80,998,872)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (209,636,364) (140,339,472) 187,608,680

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (8,255,796) 22,848,214 (34,045,060)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 45,495,585 37,239,789 60,088,003

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 37,239,789 60,088,003 26,042,942
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

  อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.23 1.44 5.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 1.05 1.24 5.12

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 1.31 1.20 1.38

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เทา่) 7.16 6.54 6.41

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย (วัน) 51 56 57

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 25.58 16.93 15.15

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15 22 25

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เทา่) 17.27 12.99 11.30

ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 22 29 33

วงจรเงินสด (วัน) 44 49 49

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อัตราก าไรข้ันต้น (%) 29.60% 31.25% 35.58%

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 16.66% 16.20% 18.23%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 151.19% 159.91% 146.72%

อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 11.59% 11.47% 13.41%

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 19.24% 15.58% 12.73%

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.34% 9.54% 9.52%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 29.24% 27.64% 32.40%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.98 0.83 0.71

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เทา่) 0.73 0.54 0.21

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย* (เทา่) 14.56 17.37 30.62

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั* (เทา่) 0.84 0.83 1.83

อัตราการจ่ายเงินปันผล  
/1

(%) 65.58% 75.98% 95.64%

อัตราก าไรต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ (บาท) 0.05 0.05 0.04

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 

หมายเหตุ :      

* ใช้เกณฑ์เงินสด 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทในปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 841.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.49 จากป ี

2557 โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) รายได้จากการให้บริการปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 755.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.47 จากปี 
2557 โดยรายได้จากการให้บริการประกอบด้วย 

- รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัท โดยในปี 2558 
บริษัทมีรายได้ดังกล่าวเท่ากับ 716.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.11 ของรายได้รวม ลดลงร้อย
ละ 4.39 จากปี 2557 เนื่องจากปริมาณงานของลูกค้าลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการหาลูกค้ามา
เพิ่มเติม ซึ่งชดเชยได้บางส่วน  จึงเป็นเหตุให้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าลดลง ทั้งนี้รายได้
จากการให้บริการขนส่งสินค้าได้รวมรายได้จากการให้บริการพิธีการศุลกากรจํานวน 0.07 ล้านบาท
และรายได้จากการให้บริการเช่ารถและแท้งค์ จํานวน 4.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของรายได้
รวม 

- รายได้จากการให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าโดยปี 2558 บริษัทมีรายได้ดังกล่าว
เท่ากับ 39.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.64 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.09  จากปี 2557 
เน่ืองจากบริษัทได้ใช้ทรัพยากรแบบเสริมกันในการทํางาน จึงทําให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

(2) รายได้จากการขายสินค้าบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าปี 2558 เท่ากับ 70.26 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นรายได้จากการขายเคมีภัณฑ์ เช่น โซดาไฟน้ําและกํามะถันผง เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
8.35 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 15.61 จากปี 2557  เนื่องจากลูกค้าปิดซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรจึง
ลดปริมาณการสั่งซื้อลง 

 (3) รายได้อื่น บริษัทมีรายได้อ่ืนสําหรับปี 2558 จํานวน 16.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 1.90 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 จากปี 2557  โดยรายได้อ่ืนๆประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร  ขาย

เศษซากวัสดุสิ้นเปลือง 
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ต้นทุนรวมและอัตราก าไรขั้นต้น 

 ต้นทุนรวมของบริษัทในปี 2558 และปี 2557 คิดเป็น 532.01 ล้านบาท และ 595.41 ล้านบาท 

ลดลง 63.40 ล้านบาท ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นของปี 2558 และปี 2557 คิดเป็น 293.89 ล้านบาท และ 

270.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อน 8.58%  เนื่องจากการจัดการต้นทุนหลัก

ของบริษัท  และประกอบกับมีการปรับราคาน้ํามันลดลง  

ก าไรสุทธิ 

 กําไรสุทธิของปี 2558 และ ปี 2557  จํานวน 112.92 ล้านบาทและ 100.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อน 11.15% โดยมีสาเหตุมาจากการจัดการต้นทุนหลักของบริษัท  และ

ประกอบกับมีการปรับราคาน้ํามันลดลง 

 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินส าหรับปี 2558 

สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1,337.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 

302.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.26  จากปี 2557 โดยสินทรัพย์ประกอบด้วย 

- โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 680.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 

400.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 143.20 จากปี 2557  เนื่องจากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 657.80 ล้านบาท ลดลงจํานวน 97.64 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.97 จากปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ถาวร 

และตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจํานวน 234.51 ล้านบาท ลดลงจํานวน 130.30 ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ 35.72 จากปี 2557 โดยหนี้สินประกอบด้วย 
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-หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 126.34 ล้านบาท ลดลงจํานวน 67.37 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ34.78 จากปี 2557 เน่ืองจากบริษัทได้จ่ายชําระตั๋วสัญญาใช้เงินทรัสต์รีซีท สําหรับ

นําเข้าสินค้าเพื่อขาย  และบริษัทได้ชําระหนี้สินระยะยาวสว่นที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  

-หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 108.17 ล้านบาท ลดลงจํานวน 62.93 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 36.78 จากปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเช่า

ซื้อ และเงินกู้ยืมระยะยาว 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1103.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 433.14 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.62 จากปี 2557 เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนหุ้นสามัญ และมีกําไรจากการ

ดําเนินงานตามปกต ิ

 

สภาพคล่อง 

(1) สภาพคล่องกระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานได้มาของบริษัทสําหรับปี 2558 มีจํานวน 220.95 ล้าน

บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใช้ไปในปี 2558 มีจํานวน (442.60) ล้านบาท เป็นผลจากการ

ลงทุนในเงินทุนชั่วคราวจํานวน 441.08 ล้านบาท  บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์จํานวน 3.66 ล้าน

บาท  และได้รับเงินสดจากดอกเบี้ยรับ 2.16 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินใช้ไปใน

ปี 2558 มีจํานวน 187.61  ล้านบาท เป็นผลมาจากได้รับชําระค่าหุ้นสามัญ 400.00 ล้านบาท 94.23

จํานวน 81.00 ล้านบาทจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ จํานวน 48.11 ล้าน

บาท  จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 49.35 ล้านบาท  และจ่ายชําระตั๋วสัญญาใช้เงินทรัสต์รีซีทจํานวน  

33.93  ล้านบาท 

  

 (2) อัตราส่วนสภาพคล่อง 
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 ในปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.38 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจาก

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้นที่บริษัทได้ซื้อเพิ่ม และหนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบ

กําหนดชําระภายในหนึ่งปีลดลง เน่ืองจากบริษัทได้จ่ายชําระหนี้ตามรายการค้าปกติ  และไม่มีการกู้ยืม

เงินระยาวและทําสัญญาเช่าทางการเงินหรือการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติมจากปีก่อน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี        งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํางบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่สอบทาน

นโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายใน โดย

รายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน

ประจําปี นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทยังได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานัก

งานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  ดังรายละเอียดในงบการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ และ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท สําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 8 มี

ความเชื่อถือได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

   

 

 

(นายเกียรติชัย      มนต์เสรีนุสรณ์)  (นายคีรินทร์     ชูธรรมสถิตย์) 

ประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด   (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เกียรติธนาขนส่ง 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท เกียรติธนาขนส่ง  จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
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โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ กิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยและของ
เฉพาะบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงาน
รวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 

บริษัท  สอบบัญชีดีไอเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จํากัด 

 

 

(นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3104 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
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หนว่ย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวยีน

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 26,042,942.45 60,088,002.85 25,039,687.85 58,830,722.26

          เงินลงทุนช่ัวคราว 6 494,717,612.42 48,006,757.05 458,670,848.49 12,623,710.74

          ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 7 126,264,349.01 131,623,953.92 126,134,969.59 131,623,953.92

          สนิค้าคงเหลือ 8 31,622,327.23 38,599,170.30 31,622,327.23 38,599,170.30

          สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,511,281.22 1,357,246.06 1,463,367.90 1,311,012.74

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 680,158,512.33 279,675,130.18 642,931,201.06 242,988,569.96

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

          เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 0.00 0.00 67,249,941.25 66,249,981.25

          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 634,794,237.92 735,951,299.67 608,240,030.40 708,712,075.60

          สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 7,828,838.00 2,515,724.80 7,828,838.00 2,515,724.80

          สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 11 10,996,843.88 11,972,032.51 10,996,843.88 11,972,032.51

          เงินฝากธนาคารที่มภีาระผูกพัน 12 2,212,000.17 2,189,569.93 2,212,000.17 2,189,569.93

          สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินมดัจ าและเงินประกัน 1,094,250.00 1,060,545.00 1,094,250.00 1,060,545.00

อ่ืน ๆ 876,579.69 1,759,321.57 876,494.79 1,759,251.22

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 657,802,749.66 755,448,493.48 698,498,398.49 794,459,180.31

รวมสินทรัพย์ 1,337,961,261.99 1,035,123,623.66 1,341,429,599.55 1,037,447,750.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หนว่ย : บาท

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีส้ินหมุนเวยีน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้สถาบันการเงิน 13 1,091,830.19 35,022,769.28 1,091,830.19 35,022,769.28

          เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 14 43,593,350.56 50,583,067.72 43,518,540.56 50,573,067.72

          หนีส้นิระยะยาวสว่นที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15 67,060,973.97 97,461,548.60 66,879,231.43 97,286,428.62

          หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 12,959,546.66 9,567,218.12 12,959,546.66 9,567,218.12

อ่ืน ๆ 1,635,671.68 1,081,104.57 1,635,461.68 1,080,581.88

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 126,341,373.06 193,715,708.29 126,084,610.52 193,530,065.62

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน

          หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 16 614,691.79 18,320,745.86 328,948.52 17,853,260.06

          เงินกู้ยืมระยะยาว 17 37,605,970.00 86,960,890.00 37,605,970.00 86,960,890.00

          หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 50,667,517.89 53,787,679.48 50,667,517.89 53,787,679.48

          ประมาณการหนีส้นิตามสญัญารับจ้าง 19 5,115,865.00 5,115,865.00 5,115,865.00 5,115,865.00

          ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 20.2 8,728,325.00 6,913,514.00 8,728,325.00 6,913,514.00

          หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,436,000.00 0.00 5,436,000.00 0.00

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 108,168,369.68 171,098,694.34 107,882,626.41 170,631,208.54

รวมหนีส้ิน 234,509,742.74 364,814,402.63 233,967,236.93 364,161,274.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)
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หนว่ย : บาท

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่) หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สว่นของผู้ถือหุน้

       ทุนเรือนหุน้

            ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 220,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 220,000,000.00 220,000,000.00

หุน้สามญั 3,799,993,810 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 21.1 379,999,381.00 379,999,381.00

            ทุนที่ออกและช าระแล้ว

หุน้สามญั 219,999,587 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 219,999,587.00 219,999,587.00

หุน้สามญั 2,699,995,870 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 269,999,587.00 269,999,587.00

       สว่นเกินมลูค่าหุน้ 482,424,276.34 132,424,276.34 482,424,276.34 132,424,276.34

       องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุน้ 4,278,861.94 425,843.92 3,313,208.42 123,907.94

       ก าไรสะสม

            จัดสรรแล้ว

ส ารองตามกฎหมาย 23 27,000,000.00 22,000,000.00 27,000,000.00 22,000,000.00

            ยังไมไ่ด้จัดสรร 319,748,768.40 295,459,495.93 324,725,290.86 298,738,704.83

       รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 1,103,451,493.68 670,309,203.19 1,107,462,362.62 673,286,476.11

            สว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 25.57 17.84 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,103,451,519.25 670,309,221.03 1,107,462,362.62 673,286,476.11

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,337,961,261.99 1,035,123,623.66 1,341,429,599.55 1,037,447,750.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

- 3 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนว่ย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายได้จากการใหบ้ริการ 755,640,124.00 782,815,224.92 755,640,124.00 782,815,224.92

รายได้จากการขายสนิค้า 70,259,503.67 83,264,337.30 70,259,503.67 83,264,337.30

รวมรายได้ 825,899,627.67 866,079,562.22 825,899,627.67 866,079,562.22

ตน้ทุนขาย

ต้นทุนการใหบ้ริการ 490,300,760.26 551,136,586.87 490,300,760.26 551,136,586.87

ต้นทุนขาย 41,714,902.36 44,276,371.53 41,714,902.36 44,276,371.53

รวมตน้ทุนขาย 532,015,662.62 595,412,958.40 532,015,662.62 595,412,958.40

ก าไรขั้นต้น 293,883,965.05 270,666,603.82 293,883,965.05 270,666,603.82

รายได้อ่ืน

ดอกเบี้ยรับ 2,163,283.62 117,386.56 2,161,828.85 526,513.40

รายได้อ่ืน 13,779,437.35 6,076,512.18 13,839,436.70 6,055,400.92

รวมรายได้อ่ืน 15,942,720.97 6,193,898.74 16,001,265.55 6,581,914.32

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 309,826,686.02 276,860,502.56 309,885,230.60 277,248,518.14

ค่าใช้จ่ายในการขาย 11,056,929.04 8,815,623.28 11,056,929.04 8,815,623.28

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 122,350,890.58 127,624,863.05 120,734,382.97 125,110,149.42

หนีส้งสยัจะสญู 24,750,500.00 0.00 24,750,500.00 0.00

ขาดทุนจากการเลิกใช้ , ทรัพย์สนิสญูหาย 1,081,434.59 107,066.13 1,079,764.90 107,066.13

รวมค่าใช้จ่าย 159,239,754.21 136,547,552.46 157,621,576.91 134,032,838.83

ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย 8,590,538.25 14,824,379.44 8,569,914.22 14,641,200.97

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 141,996,393.56 125,488,570.66 143,693,739.47 128,574,478.34

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นติิบุคคล 18 (29,076,174.14) (25,456,286.78) (29,076,174.14) (25,456,286.78)

ก าไรส าหรับปี 112,920,219.42 100,032,283.88 114,617,565.33 103,118,191.56 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

        ส าหรับภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 20.2 (3,290,134.00) 0.00 (3,290,134.00) 0.00 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 18 658,026.80 0.00 658,026.80 0.00 

(2,632,107.20) 0.00 (2,632,107.20) 0.00 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,853,018.10 314,631.46 3,189,300.48 12,695.48 

3,853,018.10 314,631.46 3,189,300.48 12,695.48 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สทุธจิากภาษี 1,220,910.90 314,631.46 557,193.28 12,695.48 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 114,141,130.32 100,346,915.34 115,174,758.61 103,130,887.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

- 4 -

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หนว่ย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบ่งก าไร

        สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 112,920,251.77 100,032,284.25 114,617,565.33 103,118,191.56 

        สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุม (32.35) (0.37) 0.00 0.00 

112,920,219.42 100,032,283.88 114,617,565.33 103,118,191.56 

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

        สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 114,141,162.59 100,346,915.67 115,174,758.61 103,130,887.04 

        สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุม (32.27) (0.33) 0.00 0.00 

114,141,130.32 100,346,915.34 115,174,758.61 103,130,887.04 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรต่อหุน้ - สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 25.1 0.04 0.05 0.04 0.05 

จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั  (หุน้) 2,616,662,537         2,199,995,870         2,616,662,537         2,199,995,870         

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

ก าไรต่อหุน้ - สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 25.2 0.04 -                             0.04 -                             

จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั  (หุน้) 2,814,175,339         -                             2,814,175,339         -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

- 5 -

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ่)

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบการเงินรวม หนว่ย : บาท

ก าไรที่ยังไมเ่กิดขึ้น รวม รวม

หมายเหตุ ทุนที่ออก สว่นเกิน จากการเปล่ียนแปลง จดัสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จดัสรร สว่นของผู้ถือหุน้

และช าระแล้ว มลูค่าหุน้ มลูค่าเงนิลงทุน ส ารองตามกฎหมาย ของบริษัท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 219,999,587.00 132,424,276.34 111,212.46 22,000,000.00 239,427,129.12 613,962,204.92 14.42 613,962,219.34

เงนิปันผลจา่ยปี 2556 24.4 0.00 0.00 0.00 0.00 (21,999,958.70) (21,999,958.70) 0.00 (21,999,958.70)

รับช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 3.75

เงนิปันผลจา่ยระหว่างกาล 24.3 0.00 0.00 0.00 0.00 (21,999,958.70) (21,999,958.70) 0.00 (21,999,958.70)

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 0.00 0.00 314,631.46 0.00 100,032,284.21 100,346,915.67 (0.33) 100,346,915.34

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 219,999,587.00 132,424,276.34 425,843.92 22,000,000.00 295,459,495.93 670,309,203.19 17.84 670,309,221.03

เพ่ิมทุน 21.1 50,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 0.00 0.00 0.00

เงนิปันผลจา่ยปี 2557 24.2 0.00 0.00 0.00 0.00 (53,999,793.40) (53,999,793.40) 0.00 (53,999,793.40)

เงนิปันผลจา่ยระหว่างกาล 24.1 0.00 0.00 0.00 0.00 (26,999,078.70) (26,999,078.70) 0.00 (26,999,078.70)

รับช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00

ก าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 112,920,251.77 112,920,251.77 (32.35) 112,920,219.42

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 3,853,018.02 0.00 (2,632,107.20) 1,220,910.82 0.08 1,220,910.90

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 269,999,587.00 482,424,276.34 4,278,861.94 27,000,000.00 319,748,768.40 1,103,451,493.68 25.57 1,103,451,519.25

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

- 6 -

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
สว่นได้เสยีที่ไมม่ี
อ านาจควบคุม
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รายงานประจ าปี 2558 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หนว่ย : บาท

ก าไรที่ยังไมเ่กิดขึ้น รวม

หมายเหตุ ทุนที่ออก สว่นเกิน จากการเปล่ียนแปลง จัดสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จัดสรร

และช าระแล้ว มลูค่าหุน้ มลูค่าเงนิลงทุน ส ารองตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 219,999,587.00 132,424,276.34 111,212.46 22,000,000.00 239,620,430.67 614,155,506.47

เงนิปันผลจ่ายปี 2556 24.4 0.00 0.00 0.00 0.00 (21,999,958.70) (21,999,958.70)

เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาล 24.3 0.00 0.00 0.00 0.00 (21,999,958.70) (21,999,958.70)

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 0.00 0.00 12,695.48 0.00 103,118,191.56 103,130,887.04

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 219,999,587.00 132,424,276.34 123,907.94 22,000,000.00 298,738,704.83 673,286,476.11

เพ่ิมทุน 21.1 50,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000,000.00

จัดสรรส ารองตามกฎหมาย 23 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 0.00

เงนิปันผลจ่ายปี 2557 24.2 0.00 0.00 0.00 0.00 (53,999,793.40) (53,999,793.40)

เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาล 24.1 0.00 0.00 0.00 0.00 (26,999,078.70) (26,999,078.70)

ก าไรส าหรับปี 0.00 0.00 0.00 0.00 114,617,565.33 114,617,565.33

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00 3,189,300.48 0.00 (2,632,107.20) 557,193.28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 269,999,587.00 482,424,276.34 3,313,208.42 27,000,000.00 324,725,290.86 1,107,462,362.62

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

- 7 -

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจ าปี 2558 

 

หนว่ย : บาท

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

      ก าไรก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 141,996,393.56 125,488,570.66 143,693,739.47 128,574,478.34

          รายการปรับกระทบก าไรสทุธเิป็นเงินสดรับ 

                  (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนช่ัวคราว (976,014.62) (275,779.66) (976,014.62) (194,669.33)

ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ (5,567,622.02) (377,364.10) (5,567,622.02) (377,364.10)

หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลับ) 24,750,500.00 (847,625.00) 24,750,500.00 (847,625.00)

ค่าเสือ่มราคาทรัพย์สนิ 108,055,438.18 113,498,314.92 107,854,591.32 113,379,164.59

ค่าตัดจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 1,097,947.63 1,201,505.92 1,097,947.63 1,201,505.92

ขาดทุนจากการเลิกใช้สนิทรัพย์และสญูหาย 1,081,434.59 106,490.89 1,079,764.90 106,490.89

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 160,677.00 207,855.00 160,677.00 207,855.00

(ก าไร)ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปล่ียน 797,110.78 253,927.38 780,600.86 253,927.38

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 1,604,063.98 0.00 1,121,563.98 0.00

ดอกเบี้ยรับ (2,163,283.62) (117,386.56) (2,161,828.85) (526,513.40)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8,590,538.25 14,824,379.44 8,569,914.22 14,641,200.97

          ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลง

               ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนนิงาน 279,427,183.71 253,962,888.89 280,403,833.89 256,418,451.26

          สนิทรัพย์จากการด าเนนิงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (19,410,837.61) 2,955,089.72 (19,264,948.27) 2,955,089.72

สนิค้าคงเหลือ 7,379,247.07 (6,841,389.16) 7,379,247.07 (6,841,389.16)

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (154,035.16) (808,138.53) (152,355.16) (762,452.80)

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (33,705.00) 2,542,301.17 (33,705.00) 2,542,364.36

          สนิทรัพย์จากการด าเนนิงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (12,219,330.70) (2,152,136.80) (12,071,761.36) (2,106,387.88)

          หนีส้นิจากการด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (2,304,576.30) 9,702,009.72 (2,369,386.30) 9,793,374.82

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 554,567.11 (23,796.75) 554,879.80 (24,114.94)

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน (1,636,000.00) (530,261.00) (1,636,000.00) (530,261.00)

          หนีส้นิจากการด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (3,386,009.19) 9,147,951.97 (3,450,506.50) 9,238,998.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
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หนว่ย : บาท

2558 2557 2558 2557

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนนิงาน 263,821,843.82 260,958,704.06 264,881,566.03 263,551,062.26

จ่ายดอกเบี้ย (8,616,847.37) (15,024,618.30) (8,596,223.34) (14,841,439.83)

จ่ายภาษีเงินได้นติิบุคคล (34,256,433.26) (21,561,355.30) (34,256,418.71) (21,561,355.30)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 220,948,563.19 224,372,730.46 222,028,923.98 227,148,267.13

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนช่ัวคราว (949,084,497.53) (75,000,000.00) (949,084,497.53) (20,000,000.00)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 508,000,000.00 45,000,000.00 508,000,000.00 25,000,000.00

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 (999,960.00) (61,249,996.25)

เงินฝากประจ ามภีาระผูกพัน(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (22,430.24) (28,209.32) (22,430.24) (28,209.32)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 2,163,283.62 117,386.56 2,161,828.85 526,513.40

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 6,069,476.62 80,458.88 6,069,476.62 80,458.88

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (9,605,377.17) (31,281,493.11) (9,605,377.17) (4,648,368.71)

เงินสดจ่ายซื้อสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (122,759.00) (73,188.00) (122,759.00) (73,188.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (442,602,303.70) (61,185,044.99) (443,603,718.47) (60,392,790.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

       สถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (33,930,939.09) 23,796,583.12 (33,930,939.09) 23,796,583.12

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (48,106,628.70) (70,781,221.07) (47,931,508.73) (70,698,576.85)

เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (49,354,920.00) (49,354,920.00) (49,354,920.00) (49,354,920.00)

เงินสดรับช าระค่าหุน้สามญั 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 40.00 3.75 0.00 0.00

เงินสดจ่ายเงินปันผล (80,998,872.10) (43,999,917.40) (80,998,872.10) (43,999,917.40)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 187,608,680.11 (140,339,471.60) 187,783,760.08 (140,256,831.13)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (34,045,060.40) 22,848,213.87 (33,791,034.41) 26,498,646.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 60,088,002.85 37,239,788.98 58,830,722.26 32,332,076.26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 26,042,942.45 60,088,002.85 25,039,687.85 58,830,722.26

การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

- 9 -
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1.  ข้อมูลทั่วไป

     1.1  บริษัท  เกียรติธนาขนสง่ จ ากัด (มหาชน) "บริษัท"  เป็นนติิบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย มทีี่อยู่จดทะเบียน ต้ังอยู่เลขที่

            100 หมู ่ 3 ต าบลบางตะไนย์  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

     1.2  บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ประกอบธรุกิจใหบ้ริการขนสง่ในและระหว่างประเทศ 

            บริการรับฝากและกระจายสนิค้า  ใหบ้ริการบริหารการขนสง่  ใหบ้ริการด้านพิธกีารศุลกากร  และการซื้อขายสารเคมทีี่ใช้

            ในอุตสาหกรรม

     1.3  บริษัทย่อยเดิมช่ือ บริษัท เกียรติธนากรีนเพาเวอร์ จ ากัด และได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท เคจีพี จ ากัด เมือ่วันที่ 15 กันยายน 2557

            ตามรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 7/2557

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน

     2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน

     งบการเงินนีไ้ด้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

            แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เร่ือง ก าหนดรายการย่อ

            ที่ต้องมใีนงบการเงิน  พ.ศ. 2554  และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ

            จัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535

     งบการเงินของบริษัทจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมลูค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน

            ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

          การวดัมูลค่ายุตธิรรม

     นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและบริษัทย่อยหลายข้อก าหนดใหม้กีารวัดมลูค่ายุติธรรมทั้ง

            สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงิน 

          บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่ม

            ผู้ประเมนิมลูค่า  ซึ่งมคีวามรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมลูค่ายุติธรรมที่มนียัส าคัญ   รวมถึงการวัดมลูค่ายุติธรรมระดับ  3  

            และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน 

บริษัท เกียรตธินาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31  ธันวาคม 2558
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รายงานประจ าปี 2558 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

          กลุ่มผู้ประเมนิมลูค่ามกีารทบทวนข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้    และปรับปรุงการวัดมลูค่าที่มนียัส าคัญอย่าง

            สม่ าเสมอ   หากมกีารใช้ข้อมลูจากบุคคลที่สามเพ่ือวัดมลูค่ายุติธรรม  เช่น  ราคาจากนายหนา้  หรือการต้ังราคา  กลุ่มผู้

            ประเมนิได้ประเมนิหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนบัสนนุข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมลูค่า    รวมถึงการจัดระดับช้ัน

            ของมลูค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

     ประเด็นปัญหาของการวัดมลูค่าที่มนียัส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย 

            เมือ่วัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิ  บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะ

            ท าได้ มลูค่ายุติธรรมเหล่านีถู้กจัดประเภทในแต่ละล าดับช้ันของมลูค่ายุติธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมนิมลูค่าดังนี ้

       • ข้อมลูระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย    (ไมต้่องปรับปรุง)       ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ

อย่างเดียวกัน 

       • ข้อมลูระดับ 2  เป็นข้อมลูอ่ืนที่สงัเกตได้โดยตรง  (เช่น ราคาขาย)  หรือโดยอ้อม  (เช่น ได้มาจากราคา)  ถ้าสนิทรัพย์

นัน้หรือหนีส้นินัน้นอกเหนอืจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมลูระดับ 1

       • ข้อมลูระดับ 3  เป็นข้อมลูส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิที่ไมไ่ด้มาจากข้อมลูที่สงัเกตได้ (ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได)้

     หากข้อมลูที่น ามาใช้ในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิถูกจัดประเภทล าดับช้ันของมลูค่ายุติธรรมที่

            แตกต่างกัน     การวัดมลูค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับช้ันของมลูค่ายุติธรรม

            ของข้อมลูที่อยู่ในระดับต่ าสดุที่มนียัส าคัญส าหรับการวัดมลูค่ายุติธรรมโดยรวม 

     บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล าดับช้ันของมลูค่ายุติธรรม  ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานที่เกิดขึ้น

     2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบังคับในปีปัจจุบัน

     บริษัทฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหมท่ี่ออกโดยสภาวิชา

            ชีพบัญชี   ซึ่งมผีลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1  มกราคม  2558    มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

            การรายงานทางการเงินดังกล่าว   ได้รับการปรับปรุงหรือจัดใหม้ขีึ้นเพ่ือใหม้เีนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

            การเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการใหแ้นวปฏิบัติทางการบัญชี

            กับผู้ใช้มาตรฐาน     การน ามาตรฐานการรายงาน   ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้มม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ

            ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมกีารเปล่ียนแปลง

            หลักการส าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 - 2 - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนข์องพนกังาน

     มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนีก้ าหนดใหก้ิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

            คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนญุาตใหก้ิจการ เลือก

            รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได้

                       มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไมม่ผีลกระทบต่องบการเงินนี้

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  10   ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม   โดยใช้แทน

            เนือ้หาเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่  27   เร่ือง งบการเงินรวม

            และงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนีเ้ปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับ  การพิจารณาว่าผู้ลงทุนมอี านาจการควบคุม

            หรือไม ่ กล่าวคือ   ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ฉบับนีผู้้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ 

            หากตนมสีทิธไิด้รับหรือมสีว่นได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน  และตนสามารถใช้อ านาจในการสัง่การ

            กิจกรรมที่สง่ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้   ถึงแมว่้าตนจะมสีดัสว่นการถือหุน้หรือสทิธใินการออกเสยีง

            โดยรวม นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ก็ตาม การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญนีส้ง่ผลใหฝ่้ายบริหารต้องใช้ดุลยพินจิอย่างมากในการทบทวน

            ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมอี านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไมแ่ละจะต้องน าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท า

            งบการเงินรวมบ้าง

                       การเปล่ียนแปลงหลักการนีไ้มม่ผีลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  11  ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่  31   เร่ือง สว่นได้เสยีในการ

            ร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ าหนดใหก้ิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณา

            ว่าตนมกีารควบคุมร่วม (Joint control)  กับผู้ลงทุนรายอ่ืนในกิจการนัน้หรือไม ่ หากกิจการมกีารควบคุมร่วมกับผู้ลงทุน

            รายอ่ืนในกิจการที่ถูกลงทุนนัน้แล้วใหถื้อว่ากิจการนัน้เป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนัน้ กิจการต้อง

            ใช้ดุลยพินจิในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนัน้ว่าเป็น    การด าเนนิงานร่วมกัน  (Joint  operation)  หรือ  การ

            ร่วมค้า  (Joint  venture)       และบันทึกสว่นได้เสยีจากการลงทุนใหเ้หมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน   กล่าวคือ 

            หากเป็นการด าเนนิงานร่วมกัน  ใหก้ิจการรับรู้สว่นแบ่งในสนิทรัพย์  หนีส้นิ  รายได้  และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการ

            ด าเนนิงานร่วมกันตามสว่นที่ตนมสีทิธติามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน     แต่หากเป็นการร่วมค้า ใหก้ิจการ

            รับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธสีว่นได้เสยีในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสีว่นได้เสยี       หรืองบการเงินรวม 

            (หากม)ี และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธรีาคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้มม่ผีลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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รายงานประจ าปี 2558 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับสว่นได้เสยีของกิจการ

            ในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มโีครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐาน  การรายงานทางการเงิน

            ฉบับนีจึ้งไมม่ผีลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวดัมูลค่ายุตธิรรม

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมลูค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมลู

            ที่เกี่ยวกับการวัดมลูค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิใดตามข้อก าหนด

            ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน     กิจการจะต้องวัดมลูค่ายุติธรรมนัน้ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนีแ้ละใช้วิธเีปล่ียน

            ทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐาน การรายงานทางการเงินนี้

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้มม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

            บริษัทย่อย

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไมม่ผีลบังคับใช้

     บริษัทยังไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมห่ลายฉบับ    เนือ่งจากยังไมม่ผีลบังคับใช้โดย

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  ก าหนดใหถื้อปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

            วันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

            มาตรฐานการบัญชี

            ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน

            ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สนิค้าคงเหลือ

            ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

            ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

            ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

            ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง
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รายงานประจ าปี 2558 

 

รายงานประจ าปี 2558 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เร่ือง

            มาตรฐานการบัญชี

            ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

            ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

            ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า

            ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

            ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน

            ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับ

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

            ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

            ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

            ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

            ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน

            ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

            ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

            ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

            ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้

            ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

            ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสนิทรัพย์

            ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิที่อาจเกิดขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

            ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน

            ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

            ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม
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รายงานประจ าปี 2558 

 

 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เร่ือง

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

            ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

            ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธรุกิจ

            ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกันภัย

            ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนนิงานที่ยกเลิก

            ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่

            ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) สว่นงานด าเนนิงาน

            ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม

            ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน

            ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับสว่นได้เสยีในกิจการอ่ืน

            ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมลูค่ายุติธรรม

            การตีความมาตรฐานการบัญชี

            ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมม่คีวามเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนนิงาน

            ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนนิงาน-สิง่จูงใจใหแ้ก่ผู้เช่า

            ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุน้

            ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

            ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ

            ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

            ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

            การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน

            ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนีส้นิที่มลัีกษณะ

   คล้ายคลึงกัน

            ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่

            ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สทิธใินสว่นได้เสยีจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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รายงานประจ าปี 2558 

 

 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เร่ือง

            การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน

            ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 

   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

            ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

            ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสมัปทานบริการ

            ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่ลูกค้า

            ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจ ากัดสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชนข์้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสมัพันธข์อง

   รายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์

   ของพนกังาน

            ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

            ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดใหเ้จ้าของ

            ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสนิทรัพย์จากลูกค้า

            ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมอืงผิวดิน

            ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เงินที่น าสง่รัฐ

            ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมด่ังกล่าวต่องบการเงิน

     ของบริษัท และคาดว่าไมม่ผีลกระทบที่มสีาระส าคัญต่องบการเงินในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ

3.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม

     3.1  ในการจัดท างบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท เกียรติธนาขนสง่ จ ากัด (มหาชน)  มอี านาจควบคุม

            ในบริษัทเหล่านัน้  หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว  โดยบริษัทได้น าบริษัทย่อยเข้ามาจัดท างบการเงิน

            รวมต้ังแต่วันที่มอี านาจควบคุม

     3.2  การตัดบัญชีรายการระหว่างบริษัทในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กับสว่นของผู้ถือหุน้โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็นเงินลงทุน

            ร้อยละ 100 สว่นที่เป็นของผู้ถือหุน้รายอ่ืน แสดงเป็นสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุม

     3.3  งบการเงินรวมนีจั้ดท าขึ้น  โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานรวมของบริษัท เกียรติธนาขนสง่

            จ ากัด  (มหาชน)   และบริษัทย่อยเท่านัน้   การใช้ข้อมลูตามงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน  อาจมขี้อจ ากัดด้านลักษณะธรุกิจ

            ที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทต่าง  ๆที่น างบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม
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     3.4  งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท  เกียรติธนาขนสง่ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่  และงบการเงิน

            บริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เกียรติธนาขนสง่ จ ากัด (มหาชน) เข้าถือหุน้หรือมอี านาจควบคุมอย่างเป็นสาระส าคัญในบริษัทย่อย

            ดังนี้

ความสมัพันธ์

2558 2557

            บริษัท เคจีพี จ ากัด 99.99 99.99 ผลิตและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า บริษัทย่อย

(บริษัท เกียรติธนา 

   กรีนเพาเวอร์ จ ากัด)

            บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จ ากัด 99.99 - ผลิตและจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ บริษัทย่อย

            บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท   การควบคุมเกิดขึ้นเมือ่บริษัทเปิดรับหรือมสีทิธใินผลตอบแทน

     ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อ านาจเหนอืกิจการนัน้ ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน

     ผลตอบแทนของบริษัทงบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  นบัแต่วันที่มกีารควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม

     สิน้สดุลง 

            การสูญเสียความควบคุม

            เมือ่บริษัทสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสนิทรัพย์และหนีส้นิของบริษัทย่อยนัน้ออก  รวมถึงสว่นได้

     เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุมและสว่นประกอบอ่ืนในสว่นของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนัน้  ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก

     การสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      สว่นได้เสยีในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ใหวั้ดมลูค่าด้วย

     มลูค่ายุติธรรม  ณ  วันที่สญูเสยีการควบคุม

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

     4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

            4.1.1  รายได้จากการใหบ้ริการขนสง่   การใหบ้ริการรับฝากและกระจายสนิค้าและการบริหารงานขนสง่    รับรู้เป็นรายได้

                      เมือ่ใหบ้ริการแก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

            4.1.2  รายได้จากการขายสนิค้า  รับรู้รายได้เมือ่มกีารสง่มอบและได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญของ

                      ความเป็นเจ้าของสนิค้าใหก้ับผู้ซื้อแล้ว

            4.1.3  รายได้ค่าบริการด้านพิธกีารศุลกากร รับรู้เป็นรายได้เมือ่ใหบ้ริการแก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

            4.1.4  รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธเีสน้ตรงตามระยะเวลาในสญัญาเช่า

            4.1.5  รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลา  เว้นแต่จะมคีวามไมแ่นน่อนในการรับช าระ

            4.1.6  รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินฝากธนาคารและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งก าหนดรับคืนภายในระยะเวลา

     ไมเ่กิน 3 เดือน (ไมร่วมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน)

     4.3  เงินลงทุนช่ัวคราว

            เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมลูค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่า หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยัง

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมไปยังสว่นของเจ้าของ จนกระทั่งจ าหนา่ยหลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปล่ียนแปลง

     มลูค่านัน้ในก าไรขาดทุน

            มลูค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสดุ ณ สิน้วันท าการสดุท้ายของปี

     ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

            บริษัทฯ ใช้วิธถัีวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกัในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน

     4.4  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

            ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น แสดงในราคาตามสทิธทิี่จะได้รับหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

            บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเท่ากับจ านวนหนีท้ี่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน    โดยประมาณการจากลูกหนี้

     ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้มไ่ด้    โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บหนีท้ี่ผ่านมาเป็นเกณฑ์    ควบคู่กับการ

     พิจารณาสถานะปัจจุบันของลูกหนีค้งค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (ร้อยละ)

มากกว่า 3 เดือน ไมเ่กิน 6 เดือน 25

มากกว่า 6 เดือน ไมเ่กิน 12 เดือน 50

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 100

     4.5  การตีราคาสนิค้าคงเหลือ

            บริษัทและบริษัทย่อยตีราคาสนิค้าคงเหลือ แสดงตามราคาทุน โดยวิธถัีวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั หรือมลูค่าสทุธทิี่คาดว่าจะได้รับ

     แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า

     4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

               เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงด้วยวิธรีาคาทุน (Cost Method) หกัด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้าม)ี ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
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     4.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

            ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  บันทึกราคาสนิทรัพย์ในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วย  ต้นทุนเร่ิมแรกเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

     ต้นทุนการร้ือถอน การขนย้าย และ การบูรณะสภาพของสนิทรัพย์  หกัด้วยค่าเสือ่มราคาสะสม  และค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้าม)ี

            การก าหนดค่าเสือ่มราคา พิจารณาแต่ละสว่นแยกต่างหากจากกันเมือ่แต่ละสว่นประกอบนัน้มสีาระส าคัญ

            อาคารและอุปกรณ์  ตัดค่าเสือ่มราคาโดยใช้วิธเีสน้ตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ดังนี้

อาคารและสิง่ปลูกสร้าง 5 - 20   ปี

สว่นปรับปรุงอาคารเช่า 5   ปี

ยานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบ 5 - 10   ปี

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้, เคร่ืองใช้ส านกังานและอุปกรณ์ไฟฟ้า 5   ปี

สาธารณูปโภค 10   ปี

     4.8  สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน

            4.8.1  สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตนที่อายุการใหป้ระโยชนท์ราบได้แนน่อนแสดงในราคาทุน  หกัค่าตัดจ าหนา่ยสะสม  และค่าเผ่ือ

            การด้อยค่า (ถ้าม)ี โดยจะตัดจ าหนา่ยตามวิธเีสน้ตรงตามอายุการใช้งานดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์       10   ปี

            4.8.2  ค่าความนยิมที่เกิดจากการซื้อหุน้สามญัของบริษัทย่อยคร้ังแรกจากบุคคลภายนอก ไมม่กีารตัดจ าหนา่ย แต่จะท าการ

            ทดสอบการด้อยค่าค่าความนยิมทุกปี (ในปี 2552 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ควบรวมกิจการกับบริษัทแล้ว)

     4.9  การด้อยค่าของสนิทรัพย์

            บริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาการด้อยค่าของสนิทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน

     ต่าง  ๆ จะพิจารณาเมือ่มขี้อบ่งช้ีว่าสนิทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า    โดยพิจารณาจากมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์   หากมี

     ราคาต่ ากว่าราคาตามบัญชี     ถือว่าสนิทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า     ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบก าไรขาดทุน

     เบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่าต่อเมือ่มขี้อบ่งช้ีว่าการด้อยค่านัน้ ไมม่อียู่อีกต่อไปหรือยังคงมอียู่แต่เป็นไปใน

     ทางที่ลดลง

            มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์   หมายถึง   ราคาขายสทุธหิรือมลูค่าจากการใช้สนิทรัพย์   แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า

     และจะประมาณจากสนิทรัพย์แต่ละรายการ หรือหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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     4.10  สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อย บันทึกสนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงินเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจ านวน

     เท่ากับราคายุติธรรมของสนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงิน   ณ  วันเร่ิมต้นของสญัญา   ดอกเบี้ยจ่ายตามสญัญาจะถูกบันทึกตามงวด

     ต่าง  ๆตลอดอายุสญัญาเช่าการเงิน ตามยอดคงเหลือของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินแต่ละงวด

     4.11  ภาษีเงินได้นติิบุคคล

              รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

              4.11.1  ภาษีเงินได้นติิบุคคลปัจจุบัน

       บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นติิบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละปี เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนัน้และค านวณ

              ภาษีเงินได้ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

              4.11.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

       บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์

              และหนีส้นิ  ณ  วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน   กับฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นินัน้    โดยใช้อัตราภาษีที่มผีลบังคับใช้

              ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน

              บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสยีภาษีทุกรายการ          แต่รับรู้

       สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หกัภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้ในจ านวน

       เท่าที่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแนท่ี่บริษัทจะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชนจ์ากผลแตกต่างช่ัวคราวที่

       ใช้หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้นัน้

              บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน

       และจะปรับลดมลูค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแนว่่า       บริษัทจะไมม่กี าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า

       สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์

              บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสว่นของผู้ถือหุน้หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

       รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังสว่นของผู้ถือหุน้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

     4.12  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

              รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนนิงานของกลุ่มบริษัท   (บาท)   โดยใช้อัตรา

     แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ

              สนิทรัพย์และหนีส้นิที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนนิงาน

     โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันนัน้  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน

     4.13  ก าไรต่อหุน้

             4.13.1  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

                         ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งค านวณโดยการ

            หารยอดก าไรสทุธ(ิขาดทุน)ส าหรับปีด้วยจ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหนา่ยและเรียกช าระแล้วถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั

             4.13.2  ก าไรต่อหุน้ปรับลด

                         ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัท (ไมร่วมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

            ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกัของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกัของหุน้สามญั

            ที่บริษัทอาจต้องออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งสิน้ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าผู้ถือหุน้ได้มกีารใช้ใบส าคัญ

            แสดงสทิธซิื้อหุน้มาแปลงเป็นหุน้สามญั   ณ  วันต้นปีหรือ  ณ  วันออกหุน้สามญัเทียบเท่า   

     4.14  ประมาณการทางบัญชี

              การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ประมาณการและการต้ังข้อสมมติฐาน

     บางประการ   ซึ่งมผีลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน    และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ซึ่งผลที่

     เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้

     4.15  ประมาณการหนีส้นิ

              ประมาณการหนีส้นิจะถูกบันทึกเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแนข่องการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย     หรือ

     จากการอนมุานอันเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะสง่ผลใหส้ญูเสยีทรัพยากรที่มปีระโยชน์

     เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างนา่เช่ือถือ หากบริษัทและบริษัทย่อยคาด

     ว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนีส้นิทั้งหมดหรือบางสว่นอย่างแนน่อน และจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็น

     สนิทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไมเ่กินจ านวนประมาณการหนีส้นิที่เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

              ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมคีวามเสีย่งต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมลูค่าสนิทรัพย์ยกไป    ณ    วันที่ใน

     งบแสดงฐานะการเงินได้แก่      หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน       เป็นมลูค่าที่ประมาณการโดยผู้เช่ียวชาญตามหลักคณิตศาสตร์

     ประกันภัย       และผู้บริหารใหก้ารรับรองการประมาณการในเร่ืองนีค้่อนข้างมคีวามไมแ่นน่อน     อันเนือ่งมาจากลักษณะของ

     โครงการที่มรีะยะเวลายาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16.2 การประมาณการในเร่ืองอ่ืนๆได้ถูกเปิดเผยในแต่ละสว่น

     ที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

     4.16  ผลประโยชนข์องพนกังาน

              4.16.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

                          บริษัทจัดใหม้กีองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว

              สนิทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ได้แยกออกไปจากสนิทรัพย์ของบริษัท    และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน

              ภายนอก  กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษัท   เงินจ่ายสมทบ

              กองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้

              4.16.2  ผลประโยชนพ์นกังาน         

                         บริษัทจัดใหม้ผีลประโยชนข์องพนกังาน  หลังจากเลิกจ้างเพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย

              มลูค่าปัจจุบันของหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก

              คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธคีิดลดแต่ละหนว่ยที่ประมาณการไว้  (Projected Unit  Credit Method)  ภายใต้สมมติฐาน

              เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัท   ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม    สมมติฐานที่ใช้ในการประเมนิค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

              ของพนกังานสทุธปิระจ าปี ได้รวมถึงอัตราสว่นลด อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนกังาน และอัตราการเปล่ียนแปลงใน

              จ านวนพนกังานการเปล่ียนแปลงในอัตราเหล่านี ้  มผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชนข์องพนกังาน

              สทุธใินทุกปี   บริษัทได้มกีารทบทวนอัตราสว่นลดที่เหมาะสม  ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรน ามาใช้ในการค านวณ

              มลูค่าปัจจุบันสทุธขิองกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายใหก้ับพนกังาน        ในการประเมนิอัตราสว่นลดที่

              เหมาะสม  บริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

เงินสด 581,957.50 542,697.00 571,957.00 540,328.50

เงินฝากกระแสรายวัน 14,439,045.15 19,871,504.08 14,086,706.22 19,246,779.73

เงินฝากออมทรัพย์ 11,021,939.80 39,673,801.77 10,381,024.63 39,043,614.03

รวม 26,042,942.45 60,088,002.85 25,039,687.85 58,830,722.26

6.  เงินลงทุนช่ัวคราว

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

กองทุนเปิด - ตราสารหนี้ 489,610,448.29 47,549,936.14 454,529,337.96 12,468,825.81

บวก : ก าไรจากการปรับมลูค่า

              เงินลงทุนเผ่ือขาย 5,107,164.13 456,820.91 4,141,510.53 154,884.93

รวม 494,717,612.42 48,006,757.05 458,670,848.49 12,623,710.74

7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

     7.1 ลูกหนีก้ารค้า 59,876,876.63 80,914,341.84 59,876,876.63 80,914,341.84

หกั: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.00 (549,500.00) 0.00 (549,500.00)

ลูกหนีก้ารค้า-สทุธิ 59,876,876.63 80,364,841.84 59,876,876.63 80,364,841.84
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

     7.2 ลูกหนีอ่ื้น

-   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 8,277,295.18 7,642,694.59 8,271,714.48 7,642,694.59

-   ลูกหนีอ่ื้น 1,633,802.80 1,169,269.31 1,510,004.08 1,169,269.31

-   เงินมดัจ า 421,701.45 81,344.60 421,701.45 81,344.60

-   รายได้ค้างรับ 42,354,672.95 42,365,803.58 42,354,672.95 42,365,803.58

-   ลูกหนีอ่ื้น-เงินมดัจ าค่าหุน้ 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00 0.00

รวม 91,687,472.38 51,259,112.08 91,558,092.96 51,259,112.08

หกั: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (25,300,000.00) 0.00 (25,300,000.00) 0.00

        รวมลูกหนีอ่ื้น-สทุธิ 66,387,472.38 51,259,112.08 66,258,092.96 51,259,112.08

รวม ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สทุธิ 126,264,349.01 131,623,953.92 126,134,969.59 131,623,953.92

            บริษัทฯ มเีงินมดัจ า ที่จ่ายใหแ้ก่ กลุ่มผู้เสนอขายหุน้ โดยบริษัทมกีารท าสญัญาบันทึกความเข้าใจ (MOU)  การเข้าลงทุนใน

      บริษัทแหง่หนึง่    สญัญาลงวันที่  14  พฤษภาคม  2558   และจ่ายเงินมดัจ า  จ านวน  40  ล้านบาท  โดยในสญัญาระบุว่า  บริษัท

      สามารถท าการศึกษาข้อมลูความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการร่วมลงทุน   เป็นระยะเวลา  45  วันนบัจากวันที่ท าสญัญา   และ

      บริษัทต้องแจ้งผลการตัดสนิใจใหแ้ก่กลุ่มผู้เสนอขาย  ภายใน 7 วันนบัจากระยะเวลาการศึกษาข้อมลูสิน้สดุลง  โดยกลุ่มผู้เสนอ

      ขายได้มอบใบหุน้จ านวน  228,571  หุน้  สลักหลังโอนลอยไว้เป็นหลักประกัน   และตามมติรายงานการประชุม คณะกรรมการ

      บริษัท  คร้ังที่  4/2558  มมีติอนมุติัยกเลิกสญัญาการเข้าร่วมลงทุน   โดยมหีนงัสอืแจ้งยกเลิก  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2558 โดย

      เง่ือนไขของสญัญาระบุว่า กลุ่มผู้เสนอขายจะต้องคืนเงินมดัจ าภายใน 7  วันนบัต้ังแต่วันที่ได้รับหนงัสอืแจ้ง ซึ่งกลุ่มผู้เสนอขาย

      ไมส่ามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้  ต่อมาเมือ่วันที่ 5 สงิหาคม 2558  ตัวแทนของกลุ่มผู้เสนอขายหุน้ ได้มกีารท าสญัญาหนงัสอื

      รับสภาพหนีแ้ละคืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  6 ต่อปี นบัต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  ซึ่งเป็นวันที่ผิดเง่ือนไข

      สญัญา   โดยมเีง่ือนไขแบ่งช าระเงินต้นทั้งหมดเป็น  8  งวด  จ านวนงวดละ  5  ล้านบาท   โดยช าระใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่  31 

      มนีาคม  2559  เร่ิมช าระงวดแรกในวันที่  31  สงิหาคม  2558  โดยกลุ่มผู้เสนอขายหุน้ได้มกีารจ่ายช าระคืนเงินมดัจ าเงินต้นเป็น

      จ านวน 1 ล้านบาท และจ่ายช าระดอกเบี้ยในปีเป็นจ านวน 0.96 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันกลุ่มผู้เสนอขายหุน้ได้ผิดนดัช าระคืนเงิน

      มดัจ าค่าหุน้สว่นที่เหลือ โดยฝ่ายบริหารได้มกีารประมาณการหนีส้งสยัจะสญูแล้ว จ านวน 25.30 ล้านบาท

            ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด าเนนิการฟ้องร้องโดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลช้ันต้น
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            ยอดลูกหนีก้ารค้าแยกตามอายุหนีท้ี่คงค้างนบัจากวันที่ถึงก าหนดช าระได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ยังไมถึ่งก าหนดช าระ 59,623,427.63 65,866,889.25 59,623,427.63 65,866,889.25

ค้างช าระไมเ่กิน   3  เดือน 253,449.00 14,497,952.59 253,449.00 14,497,952.59

ค้างช าระ   3 - 6  เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00

ค้างช าระ   6 - 12  เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00

เกิน  12 เดือน 0.00 549,500.00 0.00 549,500.00

รวม 59,876,876.63 80,914,341.84 59,876,876.63 80,914,341.84

8.  สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

สนิค้าส าเร็จรูป 18,522,198.15 27,580,636.82 18,522,198.15 27,580,636.82

วัสดุคงเหลือ 13,100,129.08 11,018,533.48 13,100,129.08 11,018,533.48

 รวม 31,622,327.23 38,599,170.30 31,622,327.23 38,599,170.30

9.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2558 2557 วิธรีาคาทุน เงินปันผลรับ วิธรีาคาทุน เงินปันผลรับ

  บริษัท เคจีพี จ ากัด 99.99 99.99 66,249,981.25 0.00 66,249,981.25 0.00

  บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จ ากัด 99.99 - 999,960.00 0.00 0.00 0.00

67,249,941.25 0.00 66,249,981.25 0.00

            ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2558  เมือ่วันที่ 30 มถุินายน 2558   มมีติใหจั้ดต้ัง บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จ ากัด 

      ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท  (แบ่งเป็น 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) โดยบริษัทย่อยดังกล่าว

      ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือ่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

อัตราการถือหุน้ 2557
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รายงานประจ าปี 2558 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ(ต่อ)

10.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อาคารและ ยานพาหนะและ สินทรัพย์

สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ประกอบ ระหวา่งท า

       ราคาทุน :-

          ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 78,938,709.16 79,540,570.33 35,459,913.74 16,146,487.21 1,317,151,535.99 29,085,795.61 552,818.88 2,928,768.54 1,559,804,599.46 

          เพ่ิมขึ้น 25,800,000.00 27,168.35 1,009,028.51 971,126.87 967,000.00 0.00 0.00 3,232,419.18 32,006,742.91 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 (1,600.00) (636,715.80) (1,885,199.24) (957,624.28) 0.00 0.00 0.00 (3,481,139.32)

          โอนเข้า/ออก 0.00 22,363.00 0.00 0.00 0.00 2,349,663.75 0.00 (2,372,026.75) 0.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557

          และ 1 มกราคม 2558 104,738,709.16 79,588,501.68 35,832,226.45 15,232,414.84 1,317,160,911.71 31,435,459.36 552,818.88 3,789,160.97 1,588,330,203.05 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 46,770.00 3,463,857.23 661,299.32 453,145.00 16,014.65 0.00 4,964,290.97 9,605,377.17 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 0.00 (5,206,918.46) (130,837.14) (27,473,051.36) (4,172.01) (79,085.84) (1,026,474.29) (33,920,539.10)

          โอนเข้า/ออก 0.00 1,365,044.64 0.00 0.00 2,618,983.21 3,672,150.45 0.00 (7,656,178.30) 0.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 104,738,709.16 81,000,316.32 34,089,165.22 15,762,877.02 1,292,759,988.56 35,119,452.45 473,733.04 70,799.35 1,564,015,041.12 
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งบการเงินรวม (บาท)

ที่ดิน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ส านกังาน สาธารณูปโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ(ต่อ)

อาคารและ ยานพาหนะและ สินทรัพย์

สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ประกอบ ระหวา่งท า

     ค่าเสือ่มราคาสะสม :-

          ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 0.00 51,707,842.75 29,858,392.71 11,719,214.44 624,999,480.92 23,376,427.96 526,283.53 0.00 742,187,642.31 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 5,804,484.43 2,215,524.15 1,591,058.56 102,623,873.90 1,255,873.85 7,500.03 0.00 113,498,314.92 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 (1,599.00) (566,780.66) (1,826,464.17) (912,210.02) 0.00 0.00 0.00 (3,307,053.85)

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557

          และ 1 มกราคม 2558 0.00 57,510,728.18 31,507,136.20 11,483,808.83 726,711,144.80 24,632,301.81 533,783.56 0.00 852,378,903.38 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 4,876,507.22 1,814,124.35 1,379,367.25 98,748,239.14 1,229,700.19 7,500.03 0.00 108,055,438.18 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 0.00 (5,054,954.50) (118,758.26) (25,957,192.21) (3,548.55) (79,084.84) 0.00 (31,213,538.36)

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 0.00 62,387,235.40 28,266,306.05 12,744,417.82 799,502,191.73 25,858,453.45 462,198.75 0.00 929,220,803.20 

   มลูค่าสทุธทิางบัญชี

      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 104,738,709.16 22,077,773.50 4,325,090.25 3,748,606.01 590,449,766.91 6,803,157.55 19,035.32 3,789,160.97 735,951,299.67 

      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 104,738,709.16 18,613,080.92 5,822,859.17 3,018,459.20 493,257,796.83 9,260,999.00 11,534.29 70,799.35 634,794,237.92 

            ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   บริษัทมสีนิทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสือ่มราคาเต็มราคามลูค่าแล้ว แต่ยังใชง้านอยู่  คิดเป็นมลูค่าต้นทุน จ านวน 409.29 ล้านบาท และจ านวน 381.19  ล้านบาท  ตามล าดับ 

            ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ านวน 108.06  ล้านบาท  และจ านวน 113.50  ล้านบาท  ตามล าดับ

            ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทมยีอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ่งมรีาคาตามบัญช ีจ านวน 144.55 ล้านบาท และจ านวน 167.88 ล้านบาท ตามล าดับ

            ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงนิกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 17

ที่ดิน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ส านกังาน สาธารณูปโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ(ต่อ)

อาคารและ ยานพาหนะและ สินทรัพย์

สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ประกอบ ระหวา่งท า

       ราคาทุน :-

       ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 78,938,709.16 79,540,570.33 35,459,913.74 16,146,487.21 1,317,151,535.99 29,085,795.61 552,818.88 2,928,768.54 1,559,804,599.46 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 27,168.35 1,009,028.51 933,051.82 0.00 0.00 0.00 2,679,119.83 4,648,368.51 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 (1,600.00) (636,715.80) (1,885,199.24) (957,624.28) 0.00 0.00 0.00 (3,481,139.32)

          โอนเข้า/ออก 0.00 1,210,201.11 0.00 0.00 304,112.90 2,349,663.75 0.00 (3,863,977.76) 0.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557

          และ 1 มกราคม 2558 78,938,709.16 80,776,339.79 35,832,226.45 15,194,339.79 1,316,498,024.61 31,435,459.36 552,818.88 1,743,910.61 1,560,971,828.65 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 46,770.00 3,463,857.23 661,299.32 453,145.00 16,014.65 0.00 4,964,290.97 9,605,377.17 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 0.00 (5,206,918.46) (128,603.50) (27,473,051.36) (4,172.01) (79,085.84) (543,974.29) (33,435,805.46)

          โอนเข้า/ออก 0.00 177,206.53 0.00 0.00 2,314,870.31 3,672,150.45 0.00 (6,164,227.29) 0.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 78,938,709.16 81,000,316.32 34,089,165.22 15,727,035.61 1,291,792,988.56 35,119,452.45 473,733.04 0.00 1,537,141,400.36 

     ค่าเสือ่มราคาสะสม :-

       ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 0.00 51,707,842.75 29,858,392.71 11,719,214.44 624,999,480.92 23,376,427.96 526,283.53 0.00 742,187,642.31 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 5,804,484.43 2,215,524.15 1,586,358.52 102,509,423.61 1,255,873.85 7,500.03 0.00 113,379,164.59 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 (1,599.00) (566,780.66) (1,826,464.17) (912,210.02) 0.00 0.00 0.00 (3,307,053.85)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ที่ดิน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ส านกังาน สาธารณูปโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ(ต่อ)

อาคารและ ยานพาหนะและ สินทรัพย์

สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ประกอบ ระหวา่งท า

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557

          และ 1 มกราคม 2558 0.00 57,510,728.18 31,507,136.20 11,479,108.79 726,596,694.51 24,632,301.81 533,783.56 0.00 852,259,753.05 

          ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี 0.00 4,876,507.22 1,814,124.35 1,371,920.20 98,554,839.33 1,229,700.19 7,500.03 0.00 107,854,591.32 

          จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย 0.00 0.00 (5,054,954.50) (118,194.31) (25,957,192.21) (3,548.55) (79,084.84) 0.00 (31,212,974.41)

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 0.00 62,387,235.40 28,266,306.05 12,732,834.68 799,194,341.63 25,858,453.45 462,198.75 0.00 928,901,369.96 

   มลูค่าสทุธทิางบัญชี

      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 78,938,709.16 23,265,611.61 4,325,090.25 3,715,231.00 589,901,330.10 6,803,157.55 19,035.32 1,743,910.61 708,712,075.60 

      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 78,938,709.16 18,613,080.92 5,822,859.17 2,994,200.93 492,598,646.93 9,260,999.00 11,534.29 0.00 608,240,030.40 

            ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   บริษัทมสีนิทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสือ่มราคาเต็มราคามลูค่าแล้ว แต่ยังใชง้านอยู่  คิดเป็นมลูค่าต้นทุน จ านวน 409.29 ล้านบาท และจ านวน 381.19  ล้านบาท  ตามล าดับ 

            ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ านวน 107.85  ล้านบาท  และจ านวน 113.38  ล้านบาท  ตามล าดับ

            ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทมยีอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ่งมรีาคาตามบัญช ีจ านวน 144.55 ล้านบาท และจ านวน 167.88 ล้านบาท ตามล าดับ

            ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงนิกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 17

- 20 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ที่ดิน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ส านกังาน สาธารณูปโภค อุปกรณ์ไฟฟ้า รวม
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รายงานประจ าปี 2558 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

11. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ค่าความนยิม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

       ราคาทุน :-

       ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 4,929,070.25 10,902,567.45 15,831,637.70 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 73,188.00 73,188.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 4,929,070.25 10,975,755.45 15,904,825.70 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 122,759.00 122,759.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,929,070.25 11,098,514.45 16,027,584.70 

     ตัดจ าหนา่ยสะสม :-

       ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 0.00 2,731,287.27 2,731,287.27 

          ตัดจ าหนา่ยส าหรับปี 0.00 1,201,505.92 1,201,505.92 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 0.00 3,932,793.19 3,932,793.19 

          ตัดจ าหนา่ยส าหรับปี 0.00 1,097,947.63 1,097,947.63 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 0.00 5,030,740.82 5,030,740.82 

   มลูค่าสทุธทิางบัญชี

      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 4,929,070.25 7,042,962.26 11,972,032.51 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,929,070.25 6,067,773.63 10,996,843.88 

ค่าความนยิม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

       ราคาทุน :-

       ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 4,929,070.25 10,902,567.45 15,831,637.70 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 73,188.00 73,188.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 4,929,070.25 10,975,755.45 15,904,825.70 

          เพ่ิมขึ้น 0.00 122,759.00 122,759.00 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,929,070.25 11,098,514.45 16,027,584.70 

     ตัดจ าหนา่ยสะสม :-

       ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 0.00 2,731,287.27 2,731,287.27 

          ตัดจ าหนา่ยส าหรับปี 0.00 1,201,505.92 1,201,505.92 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 0.00 3,932,793.19 3,932,793.19 

          ตัดจ าหนา่ยส าหรับปี 0.00 1,097,947.63 1,097,947.63 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 0.00 5,030,740.82 5,030,740.82 

   มลูค่าสทุธทิางบัญชี

      ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 4,929,070.25 7,042,962.26 11,972,032.51 

       ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,929,070.25 6,067,773.63 10,996,843.88 

- 21 -

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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รายงานประจ าปี 2558 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

            บริษัทตัดจ าหนา่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับปี  สิน้สดุวันที่  31  ธนัวาคม  2558  และ  2557  จ านวน  1.10  ล้านบาท 

      และจ านวน 1.20 ล้านบาท ตามล าดับ

            ในปี  2552   บริษัทย่อยได้ควบรวมกิจการกับบริษัท   และบริษัทได้บันทึกค่าความนยิมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหุน้สามญัของ

      บริษัทย่อยจากบุคคลภายนอกในคร้ังแรกไว้ในงบการเงิน

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมเีงินฝากประจ า จ านวน 2.21 ล้านบาท  และจ านวน 2.19 ล้านบาท ตามล าดับ

      น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบัญชี - ธนาคารพาณิชย์ 1,091,830.19 200,391.39 1,091,830.19 200,391.39 

ต๋ัวสญัญาใช้เงิน - ธนาคารพาณิชย์ 0.00 34,822,377.89 0.00 34,822,377.89 

รวม 1,091,830.19 35,022,769.28 1,091,830.19 35,022,769.28 

             ณ  วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทมวีงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จ านวน 83.50 ล้านบาท ค้ าประกันโดยเงินฝาก

      ธนาคารที่มภีาระผูกพัน  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และวงเงินต๋ัวสญัญาใช้เงิน จ านวน 150 ล้านบาท และจ านวน 

      160 ล้านบาท ตามล าดับ ไมม่หีลักทรัพย์ค้ าประกัน

             ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2557   บริษัทออกต๋ัวสญัญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์ 2 แหง่ จ านวน  34.82 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย

      ร้อยละ MLR-0.75 ต่อปี ถึง MLR -1.875 ต่อปี  

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

      14.1 เจ้าหนีก้ารค้า 36,403,496.69 38,768,121.54 36,403,496.69 38,768,121.54 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 36,403,496.69 38,768,121.54 36,403,496.69 38,768,121.54 

      14.2 เจ้าหนีอ่ื้น

-   เงินประกันผลงาน 200,430.69 113,000.00 200,430.69 113,000.00 

-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,861,956.48 6,915,533.18 6,787,146.48 6,905,533.18 

-   เจ้าหนีอ่ื้น 127,466.70 4,786,413.00 127,466.70 4,786,413.00 

              รวมเจ้าหนีอ่ื้น 7,189,853.87 11,814,946.18 7,115,043.87 11,804,946.18 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 43,593,350.56 50,583,067.72 43,518,540.56 50,573,067.72 
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15. หนีส้ินระยะยาวส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 16 17,706,053.97 48,106,628.60 17,524,311.43 47,931,508.62 

เงินกู้ยืมระยะยาว 17 49,354,920.00 49,354,920.00 49,354,920.00 49,354,920.00 

รวม 67,060,973.97 97,461,548.60 66,879,231.43 97,286,428.62 

16. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 

รายละเอียดเกี่ยวกับสนิทรัพย์ที่เช่าตามสญัญาเช่าการเงิน มดีังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ยานพาหนะ 156,029,652.00 188,029,652.00 155,062,652.00 187,062,652.00 

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (43,779,859.40) (37,821,166.08) (43,472,009.30) (37,706,715.79)

ราคาตามบัญชี - สทุธิ 112,249,792.60 150,208,485.92 111,590,642.70 149,355,936.21 

จ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงิน ข้างต้นมดีังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ภายใน 1 ปี 18,047,855.00 50,440,910.64 17,852,111.00 50,245,166.64 

เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 624,206.00 18,672,061.12 330,590.00 18,182,701.12 

18,672,061.00 69,112,971.76 18,182,701.00 68,427,867.76 

หกั  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (351,315.24) (2,685,597.30) (329,441.05) (2,643,099.08)

มลูค่าปัจจุบันของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 18,320,745.76 66,427,374.46 17,853,259.95 65,784,768.68 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินไมร่วมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มดีังนี้

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 18,320,745.76 66,427,374.46 17,853,259.95 65,784,768.68 

หกั  หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินที่ครบก าหนด

            ภายใน 1 ปี 15 (17,706,053.97) (48,106,628.60) (17,524,311.43) (47,931,508.62)

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 614,691.79 18,320,745.86 328,948.52 17,853,260.06 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

เงินกู้ยืมระยะยาว 86,960,890.00 136,315,810.00 86,960,890.00 136,315,810.00 

หกั  สว่นที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 15 (49,354,920.00) (49,354,920.00) (49,354,920.00) (49,354,920.00)

สทุธิ 37,605,970.00 86,960,890.00 37,605,970.00 86,960,890.00 

             ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   บริษัทกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ  รวม  2 แหง่  วงเงิน 408.50 

      ล้านบาท  เพ่ือซื้อยานพาหนะในการขนสง่ ตามหมายเหตุข้อ 10 มอัีตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ MLR - 1.625 ถึง MLR - 1.75 ต่อปี และ

      ร้อยละ  4.85  ต่อปี   โดยช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน    บริษัทต้องช าระคืนเงินกู้ใหค้รบทั้งจ านวน   ในปี  2560 - 2561  เงินกู้ยืม

      ดังกล่าวค้ าประกันโดยจ าน าเล่มทะเบียนยานพาหนะ        และการโอนสทิธเิรียกร้องการรับเงินตามสญัญางานฉบับหนึง่ใหแ้ก่ธนาคารมี

      ระยะเวลา 10 ปี

18. ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

             สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน ามาหกักลบกันตามความเหมาะสม   ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดง

      ฐานะการเงินโดยมรีายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

             สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

  ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 5,060,000.00 109,900.00 5,060,000.00 109,900.00

  ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 1,745,665.00 1,382,651.80 1,745,665.00 1,382,651.80

  ประมาณการหนีส้นิตามสญัญาจ้าง 1,023,173.00 1,023,173.00 1,023,173.00 1,023,173.00

รวม 7,828,838.00 2,515,724.80 7,828,838.00 2,515,724.80

             หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

  สนิทรัพย์ - ตามสญัญาเช่าการเงิน 12,538,590.43 11,872,857.77 12,538,590.43 11,872,857.77

  ผลแตกต่างระยะเวลา-ค่าเสือ่มสนิทรัพย์ 37,300,625.35 41,883,844.72 37,300,625.35 41,883,844.72

  ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจากการ

        ปรับมลูค่าเงินลงทุน 828,302.11 30,976.99 828,302.11 30,976.99

รวม 50,667,517.89 53,787,679.48 50,667,517.89 53,787,679.48
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับปี 37,648,747.25 24,700,057.64 37,648,747.25 24,700,057.64

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี :

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชจีากการเกิดผล

         แตกต่างชัว่คราวและการกลับรายการผล

         แตกต่างชัว่คราว (8,572,573.11) 756,229.14 (8,572,573.11) 756,229.14

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร

         ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 29,076,174.14 25,456,286.78 29,076,174.14 25,456,286.78

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ

     ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

           คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับภาระผูกพัน

           ผลประโยชนพ์นกังาน 658,026.80 0.00 658,026.80 0.00

     ผลก าไรจากการวัดมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (797,325.12) (3,173.88) (797,325.12) (3,173.88)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (139,298.32) (3,173.88) (139,298.32) (3,173.88)

- 25 -



                              KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

     
129 

รายงานประจ าปี 2558 

 

 

              หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

              รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปี  สิน้สดุวันที่

      31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นติิบุคคล 141,996,393.56 125,488,570.66 143,693,739.47 128,574,478.34

อัตราภาษีเงินได้นติิบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก าไรทางบัญชีกอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคณูอัตราภาษี 28,399,278.71 25,097,714.12 28,738,747.89 25,714,895.68

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

        ที่ไมถื่อเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สทุธิ

เกณฑ์บัญชีที่ต่างจากเกณฑ์ภาษี

        รายจ่ายอ่ืนที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี (368,824.01) 477,751.88 (368,824.01) 477,751.88

        รายได้อ่ืนที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี (26,630.93) (811,858.18) (26,630.93) (811,858.18)

        รายจ่ายที่ไมถื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี 981,495.13 124,709.19 878,393.78 124,709.19

        ผลขาดทุนทางภาษีที่ไมไ่ด้บันทึกเป็น

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 236,367.83 617,181.56 0.00 0.00

        อ่ืน ๆ (145,512.59) (49,211.79) (145,512.59) (49,211.79)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร

        ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 29,076,174.14 25,456,286.78 29,076,174.14 25,456,286.78

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง 20.48% 20.29% 20.23% 19.80%

19.  ประมาณการหนีส้ินตามสัญญารับจ้าง

              ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทมปีระมาณการหนีส้นิตามภาระผูกพันที่บริษัทได้ลงนามตามสญัญารับจ้าง จ านวน 5.12 

      ล้านบาท
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20.  ผลประโยชนข์องพนกังาน

      20.1  กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

     บริษัทและพนกังานร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติ

               กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2542  มอบหมายใหผู้้จัดการรับอนญุาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี ้  โดยหกัจากเงินเดือนพนกังาน

               สว่นหนึง่   และบริษัท  จ่ายสมทบสว่นหนึง่    และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่ก าหนด

     ส าหรับปี  สิน้สดุวันที่  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557   บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน  จ านวน 2.55 ล้านบาท

                และจ านวน 2.29  ล้านบาท ตามล าดับ 

      20.2  ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

             ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานต้นปี 6,913,514.00 7,235,920.00 6,913,514.00 7,235,920.00

             บวก  ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน

     ในระหว่างปี 160,677.00 207,855.00 160,677.00 207,855.00

                      ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

                              ประกนัภัย 3,290,134.00 0.00 3,290,134.00 0.00

             (หัก)  จ่ายคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี (1,636,000.00) (530,261.00) (1,636,000.00) (530,261.00)

             ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานปลายปี 8,728,325.00 6,913,514.00 8,728,325.00 6,913,514.00

           ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

             สมมติฐานทางการเงิน 20,040.00 0.00 20,040.00 0.00

             สมมติฐานประชากร 3,513,017.00 0.00 3,513,017.00 0.00

             การปรับปรุงจากประสบการณ์ (242,923.00) 0.00 (242,923.00) 0.00

รวม 3,290,134.00 0.00 3,290,134.00 0.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

           สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมนิสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

             อัตราคดิลด (ร้อยละ)

-  พนกังานรายเดือน - 4.19

           ขนสง่ 2.24 -

           ส านกังาน 2.57 -

           ผู้บริหาร 1.74 -

-  พนกังานรายวัน - 4.31

           ขนสง่ 1.59 -

           ส านกังาน 1.83 -

             อัตราการขึ้นเงินเดอืน (ร้อยละ)

-  พนกังานรายเดือน 6.49 8.33

-  พนกังานรายวัน 2.55 9.66

             อัตราการหมุนเวียนของจ านวนพนักงาน ผันแปรตามช่วงอายุพนกังานโดยแยก

-  พนกังานรายเดือน ตามลักษณะขอบเขตและความเสีย่งของ 38.00

-  พนกังานรายวัน ภาระผูกพันของพนกังานรายเดือน 36.00

และรายวัน

             อัตราการตายและอัตราทุพพลภาพ อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 

    แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง     แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

     การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว

     การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้

               อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืน  ๆคงที่ จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชนท์ี่ก าหนด

               ไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง

               ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

     ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

               อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

     -  ขนสง่ (16,855.00) 20,600.00 (16,855.00) 20,600.00

     -  ส านกังาน (111,034.00) 127,917.00 (111,034.00) 127,917.00

     -  ผู้บริหาร (47,016.00) 50,329.00 (47,016.00) 50,329.00

               การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

     (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50)

     -  ขนสง่ 8,731.00 (74,232.00) 8,731.00 (74,232.00)

     -  ส านกังาน 89,906.00 (118,724.00) 89,906.00 (118,724.00)

     -  ผู้บริหาร 46,004.00 (45,076.00) 46,004.00 (45,076.00)

     แมว่้าการวิเคราะหน์ีไ้มไ่ด้ค านงึการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว

               แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่าง ๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

21. ทุนจดทะเบียน

       21.1 ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2558 เมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ ์2558 ผู้ถือหุน้มมีติ ดังนี้

               1)  อนมุติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  220,000,000  บาท  (หุน้สามญั  220,000,000  หุน้   มลูค่าที่ตราไว้

   หุน้ละ 1 บาท) เป็น  219,999,587 บาท (หุน้สามญั 219,999,587 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท)  โดยการลดยอด

   หุน้สามญัที่ยังไมไ่ด้ออกจ าหนา่ย จ านวน  413 หุน้

               2)  อนมุติัใหเ้ปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท (หุน้สามญั  219,999,587 หุน้)  เป็น 0.10 บาท (หุน้สามญั 

   2,199,995,870 หุน้) เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องใหเ้พียงพอต่อความต้องการของนกัลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

               3)  อนมุติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  219,999,587 บาท (หุน้สามญั 2,199,995,870 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้

   หุน้ละ 0.10 บาท) เป็น 379,999,381 บาท (หุน้สามญั 3,799,993,810 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.10 บาท) 

               4)  อนมุติัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง จ านวน 500 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท ในราคา

   หุน้ละ  0.80  บาท     และเรียกช าระค่าหุน้จ านวน  500  ล้านหุน้  คิดเป็นเงิน  400  ล้านบาท   โดยได้จดทะเบียนกับ

   กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2558

      21.2  บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนตามรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้  คร้ังที่  6/2557 ลงวันที่   26  มถุินายน  2557 

               โดยมมีติใหเ้พ่ิมทุนหุน้สามญัจากเดิม  1  ล้านหุน้  มลูค่าหุน้ละ  5  บาท  คิดเป็นเงิน  5 ล้านบาท  เพ่ิมเป็น  50 ล้านหุน้ 

               มลูค่าหุน้ละ 5 บาท คิดเป็นเงิน  250 ล้านบาท และเรียกช าระค่าหุน้จากหุน้ที่ออกใหมจ่ านวน 49 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 

               1.25 บาท  คิดเป็นเงิน  61.25 ล้านบาท  โดยได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธรุกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เมือ่วันที่ 16 

               กรกฎาคม 2557

22. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

               ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ คร้ังที่ 1/2558 เมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ ์2558 ผู้ถือหุน้มมีติอนมุติัการออกใบส าคัญแสดง

     สทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบริษัท (KIAT-W1) ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิม จ านวน 1,099,997,940 หนว่ย โดยมรีายละเอียดดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

รายการ รายละเอียด

 ประเภทของใบส าคัญแสดงสทิธิ ชนดิไมม่มีลูค่า

 อายุของใบส าคัญแสดงสทิธิ 3 ปี นบัแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ

 อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หนว่ย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้

 ราคาในการใช้สทิธิ 0.50 บาท ต่อหุน้

ระยะเวลาการใช้สทิธิ ทุกวันที่ 23 มนีาคม ของทุกปี และหมดอายุในปี 2561

23. ส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2535   บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่

      นอ้ยกว่าร้อยละ  5  ของก าไรสทุธหิลังจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกว่า

      ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารองตามกฎหมายดังกล่าวจะน าไปจ่ายเงินปันผลไมไ่ด้ 

24. เงินปันผลจ่าย

      24.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังที่ 5/2558 เมือ่วันที่ 13 สงิหาคม 2558 มมีติใหจ่้ายเงินปันผล

               ระหว่างกาล  อัตราหุน้ละ  0.01  บาท  เป็นจ านวนไมเ่กิน  27.00  ล้านบาท  จ่ายแล้วเมือ่วันที่ 10 กันยายน 2558

      24.2  ตามรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี  2558   เมือ่วันที่   9  เมษายน  2558   มมีติใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับ

               ผลการด าเนนิงานปี  2557  ในอัตราหุน้ละ  0.02  บาทต่อหุน้  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  54 ล้านบาท  จ่ายแล้วเมือ่วันที่ 

               8 พฤษภาคม 2558

      24.3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2557 เมือ่วันที่ 6 สงิหาคม 2557 ได้อนมุติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

               ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท ต่อหุน้  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  22  ล้านบาท  จ่ายแล้วเสร็จเมือ่วันที่ 2  กันยายน  2557

      24.4  ตามรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี  2557  เมือ่วันที่  9  เมษายน  2557  มมีติใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับผล

               การด าเนนิงานปี  2556  ในอัตราหุน้ละ  0.10  บาทต่อหุน้  เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  22 ล้านบาท  จ่ายแล้วเมือ่วันที่  25 

               เมษายน 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

25. ก าไรตอ่หุ้น

      25.1  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

               ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงย้อนหลังก าไร (ขาดทุน)

      ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานปี  2557   จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้    ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะ (บาท)

2557 2557

               ก าไรสทุธสิ าหรับปี 100,032,284.25 103,118,191.56 

               จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั ก่อนแปลงมลูค่า (หุน้) 219,999,587 219,999,587 

               ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ก่อนแปลงมลูค่า (บาท/หุน้) 0.45                            0.47                            

               จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั หลังแปลงมลูค่า (หุน้) 2,199,995,870 2,199,995,870 

               ก าไรต่อหุน้(บาท/หุน้) 0.05                            0.05                            

      25.2  ก าไรต่อหุน้ปรับลด

               ก าไรต่อหุน้ปรับลด ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะ (บาท)

2558 2558

               ก าไรสทุธสิ าหรับปี 112,920,251.77 114,617,565.33 

               จ านวนหุน้สามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัสมมติว่ามกีารแปลงเป็นหุน้สามญั 2,814,175,339 2,814,175,339 

               ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.04                            0.04                            
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

26. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

      26.1  ค่าตอบแทนกรรมการ

          ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2558  และรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้  ประจ าปี 2558

               เมือ่วันที่  24 กุมภาพันธ ์2558   และวันที่  9 เมษายน 2558  ตามล าดับ   ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   เป็นจ านวน

               ไมเ่กิน  1.41 ล้านบาท  และก าหนดค่าตอบแทนรายปี  เป็นจ านวนเงินรวมขั้นต่ าปีละ  0.24  ล้านบาท  โดยบริษัทจะน า

                ค่าตอบแทนรายปีเข้าพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุน้ทุกปี

          ส าหรับปี  สิน้สดุวันที่  31  ธนัวาคม  2558  และ  2557   บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  จ านวน  1.46  ล้านบาท 

               และจ านวน 1.28  ล้านบาท ตามล าดับ

       26.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

          ค่าตอบแทนผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้บริหารสีร่ายแรกรองจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่

               ทุกราย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนสั เบี้ยประชุม ค่าน้ ามนั และค่าโทรศัพท์

          ส าหรับปี  สิน้สดุวันที่  31 ธนัวาคม  2558  และ  2557    บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร  จ านวน  14.03 ล้านบาท

               และจ านวน 11.45 ล้านบาท ตามล าดับ 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

               ส าหรับปี สิน้สดุวันที่  31 ธนัวาคม 2558  และ 2557  บริษัทมคี่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

ซื้อสนิค้า 49,522,757.07 37,032,977.85 49,522,757.07 37,032,977.85 

ซื้อวัสดุสิน้เปลือง 142,390,150.80 198,972,227.11 142,390,150.80 198,972,227.11 

การเปล่ียนแปลงสนิค้า 9,058,438.67 7,434,856.63 9,058,438.67 7,434,856.63 

การเปล่ียนแปลงวัสดุสิน้เปลือง (2,081,595.60) 2,899,121.65 (2,081,595.60) 2,899,121.65 

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชนอ่ื์น

        ของพนกังาน 187,553,706.94 2,736,396.50 187,363,908.69 2,293,438.00 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 109,153,385.81 113,498,314.92 108,952,538.95 113,379,164.59 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

28. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

     ล าดับ          บุคคลหรือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ นโยบายราคา

       1. บริษัท สยามฟอสเฟตอินดสัทรี ประธานกรรมการบริษัท ให้เช่าท่ีดนิ สิง่ปลูกสร้าง และ ราคาตามทีต่กลงกนั เดอืนละ 40,000.- บาท 

                จ ากดั      เป็นกรรมการและ บริการสาธารณูปโภค

     ผู้ถือหุ้น เร่ิม 1 มิ.ย. 2556 -31 พ.ค. 2559

ให้กูยื้มเงินแกบ่ริษัทย่อย ต๋ัวสญัญาใช้เงินครบก าหนดเมื่อทวงถาม

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 8.40 ต่อปี

       2. ห้างหุ้นสว่นจ ากดั มาตุรงค์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัทเช่าท่ีดนิพร้อม ราคาตลาดเดอืนละ 141,000.- บาท

     เป็นหุ้นสว่นผู้จัดการ      สิง่ปลูกสร้าง

       3. Lao Me Sai Co., Ltd ประธานกรรมการบริษัท บริษัทขายสนิคา้เคมีภัณฑ์ ราคาใกล้เคยีงราคาตลาด

     เป็นผู้ถือหุ้น

       4. บริษัท เคจีพี จ ากดั (บริษัท บริษัทย่อย บริษัทให้เช่าส านักงาน และ ราคาตามทีต่กลงกนั เดอืนละ 5,000.- บาท 

                เกยีรติธนากรีนเพาเวอร์ จ ากดั) บริการสาธารณูปโภค

เร่ิม 21 ธ.ค. 2556-20 ธ.ค. 2559

      5. นายเกยีรติชัย   มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เช่าท่ีดนิส าหรับจอดรถ ราคาตลาดเดอืนละ 13,800.- บาท 

     และผู้ถือหุ้นรายใหญ่     ให้กูยื้มเงินแกบ่ริษัทย่อย ต๋ัวสญัญาใช้เงินครบก าหนดเมื่อทวงถาม

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

      28.1  รายการและจ านวนเงินด้านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กับบุคคลและ

               กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

28.1.1  รายได้จากการใหเ้ช่าส านกังาน

บริษัท เคจีพี จ ากัด (บริษัท เกียรติธนา

         กรีนเพาเวอร์ จ ากัด) 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00

รวม 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00

28.1.2  รายได้ดอกเบี้ยรับ

บริษัท เคจีพี จ ากัด (บริษัท เกียรติธนา

         กรีนเพาเวอร์ จ ากัด) 0.00 0.00 0.00 415,446.58

รวม 0.00 0.00 0.00 415,446.58

28.1.3  รายได้จากการขายสนิค้า

Lao Me Sai Co., Ltd 70,259,503.67 83,264,337.30 70,259,503.67 83,264,337.30

รวม 70,259,503.67 83,264,337.30 70,259,503.67 83,264,337.30

28.1.4  ค่าเช่าส านกังาน

หา้งหุน้สว่นจ ากัด มาตุรงค์ 1,692,000.00 1,692,000.00 1,692,000.00 1,692,000.00

บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จ ากัด 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00

นายเกียรติชัย  มนต์เสรีนสุรณ์ 165,600.00 165,600.00 165,600.00 165,600.00

รวม 2,337,600.00 2,337,600.00 2,337,600.00 2,337,600.00

28.1.5  ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จ ากัด 0.00 158,334.25 0.00 0.00

นายเกียรติชัย  มนต์เสรีนสุรณ์ 0.00 9,616.44 0.00 0.00

รวม 0.00 167,950.69 0.00 0.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

29.  การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับกระแสเงินสด

        29.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   หมายรวมถึง   เงินสดในมอืและเงินฝากธนาคารทุกประเภท   ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืน

       ในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน และไมม่ขี้อจ ากัดในการเบิกใช้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

เงินสด 581,957.50 542,697.00 571,957.00 540,328.50

เงินฝากกระแสรายวัน 14,439,045.15 19,871,504.08 14,086,706.22 19,246,779.73

เงินฝากออมทรัพย์ 11,021,939.80 39,673,801.77 10,381,024.63 39,043,614.03

รวม 26,042,942.45 60,088,002.85 25,039,687.85 58,830,722.26

        29.2  รายการไมก่ระทบเงินสด 

29.2.1  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทได้โอนสนิทรัพย์ถาวรเป็นสนิค้าคงเหลือ จ านวน 0.40 ล้านบาท

29.2.2  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทย่อยซื้อสนิทรัพย์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน จ านวน 0.73 ล้านบาท

30.  ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดข้ึน

      30.1  ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2558  และ 2557    บริษัท และบริษัทย่อยมภีาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าจากการท าสญัญาเช่า

               ยานพาหนะระยะยาว จนครบก าหนดตามสญัญา จ านวน  18.67  ล้านบาท (เฉพาะกิจการ  18.18  ล้านบาท) และจ านวน 

               69.11  ล้านบาท  (เฉพาะกิจการ  68.43 ล้านบาท) ตามล าดับ

      30.2  ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2558  และ 2557  บริษัทมหีนีส้นิที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธ้นาคารออกหนงัสอืค้ าประกันใหก้ับ

               ผู้ว่าจ้างตามสญัญารับจ้าง จ านวน  89.33 ล้านบาท 

      30.3  ณ  วันที่  31  ธนัวาคม  2558  และ  2557  บริษัทมหีนีส้นิที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธ้นาคารออกหนงัสอืค้ าประกันใหก้ับ

               หนว่ยงานราชการ จ านวน 0.48 ล้านบาท 

      30.4  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ2557 บริษัท มภีาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าจากการท าสญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง

               ระยะยาว  จนครบก าหนดตามสญัญาเช่า จ านวน 4.30 ล้านบาท และจ านวน 7.17 ล้านบาท ตามล าดับ

- 36 -



                              KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

     
140 

รายงานประจ าปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

      30.5  ณ  วันที่  31 ธนัวาคม 2558  และ2557 บริษัทถูกฟ้องในคดีแพ่ง และคดีอาญา  ดังนี้

               30.5.1  บริษัทถูกฟ้องต่อศาลแพ่งในข้อหาความผิด    เร่ืองเรียกร้องใหบ้ริษัทจ่ายค่าจ้างขั้นต่ า,   ค่าจ้างค้างจ่าย,   ค่าท างาน

                           ในวันหยุดและค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลา รวมเป็นเงินที่เรียกร้อง จ านวนทั้งสิน้ 9.07 ล้านบาท ศาลชัน้ต้น

                           พิพากษายกฟ้อง  และโจทก์ที่ 1-15  และ 29  ย่ืนอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น  เมือ่วันที่  12  กันยายน 

                           2557 ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎกีา

               30.5.2  บริษัทถูกฟ้องต่อศาลแพ่งในข้อหาความผิด    เร่ืองเรียกร้องใหบ้ริษัทจ่ายค่าจ้างขั้นต่ า,   ค่าจ้างค้างจ่าย,   ค่าท างาน

                           ในวันหยุดและค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลา รวมเป็นเงินที่เรียกร้อง จ านวนทั้งสิน้ 7.37 ล้านบาท ศาลชัน้ต้น

                           พิจารณายกฟ้อง และโจทก์ย่ืนอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น เมือ่วันที่  15 พฤษภาคม 2558 ซึ่งปัจจุบัน

                           คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎกีา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
31. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน

             บริษัท มสีว่นงานทางภูมศิาสตร์แหง่เดียวคือประเทศไทย ดังนัน้บริษัท  จึงเสนอข้อมลูจ าแนกตามสว่นงานทางธรุกิจ
(หนว่ย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558

ใหบ้ริการ ใหบ้ริการจัดเก็บ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ รายได้ รวม
ขนสง่ จัดเก็บและ พิธกีาร เช่ารถ จากการขาย
สนิค้า กระจายสนิค้า ศุลกากร และแท็งค์

รายได้ 712.19 39.06 0.07 4.33 70.26                    825.90
ต้นทุน (480.77) (9.53) -                         -                         (41.71) (532.02)
ก าไรขั้นต้น 231.42 29.53 0.07 4.33 28.55                    293.88

รายได้อ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         15.94
ค่าใช้จ่ายในการขาย -                         -                         -                         -                         -                         (11.06)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
     -   แยกตามสว่นงาน (70.96) (5.99) -                         -                         -                         (76.95)
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         (55.74)
ค่าตอบแทนกรรมการ -                         -                         -                         -                         -                         (1.46)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร -                         -                         -                         -                         -                         (14.03)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -                         -                         -                         -                         -                         (8.59)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 160.46                  23.54                    0.07                       4.33                       28.55                    142.00
ภาษีเงินได้ (29.08)
ก าไรส าหรับปี 112.92
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
        ขาดทุนจากการประมาณการตาม
             หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3.29)
        ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
             ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.66
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
        คณิตศาสตร์ประกันภัย - สทุธจิากภาษี (2.63)
        ก าไรจากการวัดมลูค่า
             เงินลงทุนเผ่ือขาย 3.85
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
        ส าหรับปี - สทุธจิากภาษี 114.14

ลูกหนีก้ารค้า
     -   แยกตามสว่นงาน 54.54 3.74 0.01                       -                         1.58                       59.88
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         0.00

ที่ดินและอาคาร
     -   แยกตามสว่นงาน 81.13 16.24 -                         -                         -                         97.37
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         25.80

ยานพาหนะ
     -   แยกตามสว่นงาน 480.31 1.48 -                         -                         -                         481.79
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         11.47

สนิทรัพย์ถาวรอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         18.30

ค่าเสือ่มราคา
     -   แยกตามสว่นงาน 98.78 0.80 -                         -                         -                         99.58
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         8.48
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

(หนว่ย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2557

ใหบ้ริการ ใหบ้ริการจัดเก็บ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ รายได้ รวม

ขนสง่ จัดเก็บและ พิธกีาร เช่ารถ จากการขาย

สนิค้า กระจายสนิค้า ศุลกากร และแท็งค์

รายได้ 737.24 33.35 0.06 12.17 83.26                    866.08

ต้นทุน (539.08) (12.01) -                         (0.05) (44.27) (595.41)

ก าไรขั้นต้น 198.16 21.34 0.06 12.12 38.99                    270.67

รายได้อ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         6.19

ค่าใช้จ่ายในการขาย -                         -                         -                         -                         -                         (8.82)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

     -   แยกตามสว่นงาน (75.28) (6.57) -                         -                         (4.60) (86.45)

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         (28.55)

ค่าตอบแทนกรรมการ -                         -                         -                         -                         -                         (1.28)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร -                         -                         -                         -                         -                         (11.45)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -                         -                         -                         -                         -                         (14.82)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 122.88                  14.77                    0.06                       12.12                    34.39                    125.49

ภาษีเงินได้ (25.46)

ก าไรส าหรับปี 100.03

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

        ก าไรจากการวัดมลูค่า

             เงินลงทุนเผ่ือขาย 0.31

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

        ส าหรับปี - สทุธจิากภาษี 100.34

ลูกหนีก้ารค้า

     -   แยกตามสว่นงาน 60.77 5.16 0.01                       1.34                       13.26                    80.54

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         0.36

ที่ดินและอาคาร

     -   แยกตามสว่นงาน 85.46 16.39 -                         -                         -                         101.85

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         26.12

ยานพาหนะ

     -   แยกตามสว่นงาน 549.95 1.98 -                         -                         -                         551.93

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         38.82

สนิทรัพย์ถาวรอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         14.92

ค่าเสือ่มราคา

     -   แยกตามสว่นงาน 102.11 0.95 -                         -                         -                         103.06

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         10.44
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)
(หนว่ย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558

ใหบ้ริการ ใหบ้ริการจัดเก็บ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ รายได้ รวม
ขนสง่ จัดเก็บและ พิธกีาร เช่ารถ จากการขาย
สนิค้า กระจายสนิค้า ศุลกากร และแท็งค์

รายได้ 712.19 39.06 0.07 4.33 70.26                    825.90
ต้นทุน (480.77) (9.53) -                         -                         (41.71) (532.02)
ก าไรขั้นต้น 231.42 29.53 0.07 4.33 28.55                    293.88

รายได้อ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         16.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย -                         -                         -                         -                         -                         (11.06)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
     -   แยกตามสว่นงาน (70.96) (5.99) -                         -                         -                         (76.95)
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         (54.12)
ค่าตอบแทนกรรมการ -                         -                         -                         -                         -                         (1.46)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร -                         -                         -                         -                         -                         (14.03)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -                         -                         -                         -                         -                         (8.57)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 160.46                  23.54                    0.07                       4.33                       28.55                    143.69
ภาษีเงินได้ (29.08)
ก าไรส าหรับปี 114.62
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
        ขาดทุนจากการประมาณการตาม
             หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3.29)
        ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
             ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 0.66
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
        คณิตศาสตร์ประกันภัย - สทุธจิากภาษี (2.63)
        ก าไรจากการวัดมลูค่า
             เงินลงทุนเผ่ือขาย 3.19
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
        ส าหรับปี - สทุธจิากภาษี 115.18

ลูกหนีก้ารค้า
     -   แยกตามสว่นงาน 54.54 3.74 0.01                       -                         1.58                       59.88
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         0.00

ที่ดินและอาคาร
     -   แยกตามสว่นงาน 81.13 16.24 -                         -                         -                         97.37
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         0.00

ยานพาหนะ
     -   แยกตามสว่นงาน 480.31 1.48 -                         -                         -                         481.79
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         10.81

สนิทรัพย์ถาวรอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         18.27

ค่าเสือ่มราคา
     -   แยกตามสว่นงาน 98.78 0.80 -                         -                         -                         99.58
     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         8.27
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

(หนว่ย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2557

ใหบ้ริการ ใหบ้ริการจัดเก็บ ใหบ้ริการ ใหบ้ริการ รายได้ รวม

ขนสง่ จัดเก็บและ พิธกีาร เช่ารถ จากการขาย

สนิค้า กระจายสนิค้า ศุลกากร และแท็งค์

รายได้ 737.24 33.35 0.06 12.17 83.26                    866.08

ต้นทุน (539.08) (12.01) -                         (0.05) (44.27) (595.41)

ก าไรขั้นต้น 198.16 21.34 0.06 12.12 38.99                    270.67

รายได้อ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         6.58

ค่าใช้จ่ายในการขาย -                         -                         -                         -                         -                         (8.82)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

     -   แยกตามสว่นงาน (75.28) (6.57) -                         -                         (4.60) (86.45)

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         (26.04)

ค่าตอบแทนกรรมการ -                         -                         -                         -                         -                         (1.28)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร -                         -                         -                         -                         -                         (11.45)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -                         -                         -                         -                         -                         (14.64)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 122.88                  14.77                    0.06                       12.12                    34.39                    128.57

ภาษีเงินได้ (25.46)

ก าไรส าหรับปี 103.11

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

        ก าไรจากการวัดมลูค่า

             เงินลงทุนเผ่ือขาย 0.01

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

        ส าหรับปี - สทุธจิากภาษี 103.12

ลูกหนีก้ารค้า

     -   แยกตามสว่นงาน 60.77 5.16 0.01                       1.34                       13.26                    80.54

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         0.36

ที่ดินและอาคาร

     -   แยกตามสว่นงาน 85.46 16.39 -                         -                         -                         101.85

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         0.32

ยานพาหนะ

     -   แยกตามสว่นงาน 549.95 1.98 -                         -                         -                         551.93

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         37.97

สนิทรัพย์ถาวรอ่ืน -                         -                         -                         -                         -                         14.89

ค่าเสือ่มราคา

     -   แยกตามสว่นงาน 102.11 0.95 -                         -                         -                         103.06

     -   ไมแ่ยกตามสว่นงาน -                         -                         -                         -                         -                         10.32
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

32. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน

       32.1  นโยบายการบัญชี

                 รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ    วิธกีารที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมลูค่าที่เกี่ยวกับสนิทรัพย์

       และหนีส้นิทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

       32.2  ความเสีย่งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

                ความเสีย่งเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย      เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด      ซึ่งมผีลกระทบต่อผลการ

       ด าเนนิงานและกระแสเงินสดผู้บริหารของบริษัทเช่ือว่า           ความเสยีหายจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าเนือ่งจากเงินกู้

       สว่นใหญ่เป็นหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินระยะยาวและมอัีตราดอกเบี้ยคงที่ตามสญัญา

       32.3  ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ

                ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ  เกิดจากลูกหนีห้รือคู่สญัญาไมส่ามารถจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ใหไ้ว้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

       บริษัทมนีโยบายในการป้องกันความเสีย่งนี ้ โดยการวิเคราะหฐ์านะการเงินของลูกค้าในปัจจุบัน ประสบการณ์จากการเรียก

       เก็บหนีใ้นอดีต   การจ ากัดวงเงินการใหส้นิเช่ือ   ในกรณีที่เป็นลูกค้ารายใหมจ่ะต้องเรียกเก็บเงินไว้ล่วงหนา้มลูค่าสงูสดุที่จะ

       เสยีหายของความเสีย่งจากการใหส้นิเช่ือ  คือ มลูค่าตามบัญชีของลูกหนีด้ังกล่าว     

       32.4  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน

                มลูค่าตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้า ลูกหนีเ้งินให้

       กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินมมีลูค่าใกล้เคียงกับมลูค่ายุติธรรม   เนือ่งจากจะครบก าหนด

       ช าระในระยะสัน้สว่นเงินฝากประจ าที่มภีาระผูกพันและหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน      มอัีตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสภาวะ

       ตลาดฯ จึงมมีลูค่าใกล้เคียงกับมลูค่ายุติธรรม 

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัท      คือการจัดใหม้ซีึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ

      การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนนิธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทมอัีตราสว่นหนีส้นิต่อทุนดังนี ้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558 2557 2558 2557

อัตราสว่นหนีส้นิต่อทุน 0.21 0.54 0.21 0.54
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่อ)

34. เหตกุารณ์ภายหลังระยะเวลารายงาน

                ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2559  เมือ่วันที่  24 กุมภาพันธ ์2559  มมีติใหเ้สนอจ่ายเงินปันผล

      ต่อที่ประชมุผู้ถือหุน้สามญัประจ าปี   ส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี  2558   ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้   ในอัตราหุน้ละ 0.04 บาท  ซึ่ง

      บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้ว ในอัตราหุน้ละ 0.01 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมือ่วันที่ 10 กันยายน 2558 

      ทั้งนีก้ารเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ถือหุน้ของบริษัท

35. การจัดประเภทรายการใหม่

                รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปี  สิน้สดุวันที่  31 ธนัวาคม 2557 ได้จัดประเภทใหมเ่พ่ือใหส้อดคล้องกับการ

     น าเสนอในงบการเงินปี 2558 ดังขึ้น

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลังจดัประเภท ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลังจดัประเภท

ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่

     งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,201,732.15 4,613,891.13 8,815,623.28 4,201,732.15 4,613,891.13 8,815,623.28

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 132,238,754.18 (4,613,891.13) 127,624,863.05 129,724,040.55 (4,613,891.13) 125,110,149.42

36. การอนมุัตงิบการเงิน

                งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมือ่วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2559
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