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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจทีเกียวเนืองอืนๆ โดยกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
วิสยั ทัศน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน เพือการขยายตัวและเติบโตในอนาคตไว้ ดงั นี .
กลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวม เพือให้ ขยายตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทุก
บริ ษัทในกลุม่ โดยประกอบธุรกิจในลักษณะทีสามารถเกื .อหนุนกันได้ ประกอบกับเน้ นการทําธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกู ค้ า
แต่ละราย ทังการจํ
.
าหน่ายก๊ าซ การขนส่งก๊ าซ การให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซ การให้ บริ การตรวจสอบ ทดสอบ และให้
คําปรึกษาทางด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรมระบบก๊ าซ เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์สงู สุด ตลอดจนเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า รวมทังเป็
. นการรักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายฐานลูกค้ าใหม่ไปพร้ อมกัน
ทังนี
. .กลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดเป้าหมายทีจะเป็ นหนึงในผู้นําของกลุม่ ผู้ประกอบการธุรกิจจัดจําหน่ายก๊ าซขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ทังในส่
. วนของก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงขยายการประกอบธุรกิจไปในส่วนทีเกียวข้ องกับระบบก๊ าซ
ธรรมชาติอดั (NGV) เพิมขึ .น

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
• บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) : TG
TG กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทีจะขยายไปยังธุรกิจปลายนํ .าเพิมขึ .นเพือเข้ าถึงผู้บริ โภคขันสุ
. ดท้ าย ซึง
จะนอกจากจะทําให้ TG มีการให้ บริ การในลักษณะครบวงจรเพิมขึ .น ยังเป็ นการเพิมขึ .นของความสามารถในการทํากําไร
ของบริ ษัทฯ อีกด้ วย ทังนี
. .บริ ษัทฯ ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์วา่ ต้ องการใช้ ลงทุนในสถานี
บริ การก๊ าซก๊ าซ LPG เพือจําหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคโดยตรง แต่ด้วยนโยบายพลังงานทียังไม่ชดั เจนในส่วนของค่าการตลาด
ของสถานีบริ การ บริ ษัทฯ จึงชะลอการลงทุนในสถานีบริ การจนกว่านโยบายจะชัดเจนมากขึ .น

• บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด : TT
TT
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจโดยจะมุง่ เน้ นไปยังการให้ บริ การติดตังระบบท่
.
อก๊ าซอุตสาหกรรม
เพิมขึ .น ทังในส่
. วนของท่อก๊ าซ LPG ซึงปั จจุบนั ภาครัฐมีการขยายการควบคุมและกําหนดมาตรฐานในการติดตังและระบบ
.
ความปลอดภัยไปยังกลุม่ ผู้ใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื .อเพลิงในการหุงต้ มเพิมขึ .น ซึงจะทําให้ TT มีฐานลูกค้ าทีเพิมขึ .น รวมทังการ
.
ก่อสร้ างคลังก๊ าซ เพือรองรับการเก็บสํารองก๊ าซของผู้ค้านํ .ามันเชื .อเพลิงตามมาตรา > ของพระราชบัญญัตกิ ารค้ านํ .ามัน
เชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD
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• บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด : RE
RE กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังการให้ บริ การทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing เพิมขึ .นโดยเฉพาะในส่วนทีเกียวเนืองกับก๊ าซธรรมชาติ
NGV และนํ .ามัน เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายของภาครัฐทีมีการขยายกฎระเบียบเพือเพิมความปลอดภัยในส่วนดังกล่าว
รวมทังจะมุ
. ง่ เน้ นการให้ บริ การในลักษณะการอบรม
เรื องการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
เพิมขึ .น ซึงจะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ในการประกอบธุรกิจของ RE ให้ มีความน่าเชือถือเพิมขึ .นอีกด้ วย

• บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด : GG
GG กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะขยายการให้ บริ การไปยังลูกค้ านอกกลุม่ บริษัทเพิมขึ .นจาก
ปั จจุบนั ทีมุง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ TG เป็ นหลัก เพือเพิมโอกาสในการแสวงหารายได้ รวมทังจะพิ
. จารณาโอกาสและความ
เป็ นไปได้ ในการให้ บริ การขนส่งก๊ าซธรรมชาติ NGV เพิมขึ .น
ครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ เข้ าสูก่ ารประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวตังแต่
. ปี 2538 โดยก่อตังบริ
. ษัท
ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํ ากัด (“RE”) เพือให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการทดสอบและตรวจสอบทางด้ านวิศวกรรมแก่สถานี
บริ การก๊ าซ LPG ต่อมาได้ ขยายขอบเขตในการดําเนินธุรกิ จไปยังธุรกิจจํ าหน่ายอุปกรณ์ ทีเกี ยวข้ องกับระบบก๊ าซ และ
เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจดังกล่าว จึงได้ จัดตัง. บริ ษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”) ขึน. ในปี 2545 เพือ
จําหน่ายอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับระบบก๊ าซ ซึงต่อมาได้ ขยายการประกอบธุรกิจไปยังบริ การติดตังระบบท่
.
อก๊ าซอุตสาหกรรม
และระบบก๊ าซรถยนต์อีกด้ วย
นอกจากนันในช่
. วงปี 2543 ครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจบริ การขนส่งก๊ าซปิ โตรเลียม
เหลว จึงได้ จดั ตังบริ
. ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด (“GG”) ขึ .นเพือให้ บริ การขนส่งก๊ าซให้ แก่ บริ ษัท เชฟรอน (ประเทศไทย)
จํ ากัด เนื องจาก ณ ขณะนัน. บริ ษั ท ฯ ดังกล่าวมี น โยบายยกเลิกหน่วยงานขนส่งภายในองค์ กรโดยใช้ การว่าจ้ างจาก
บุค คลภายนอกทดแทน จากการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ร่ วมกับ เชฟรอนทํ าให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท เล็งเห็ น โอกาสในการทํ าธุรกิ จค้ าก๊ า ซ
ปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas หรื อก๊ าซ LPG) จากนันในปี
.
2550 ครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ จึงได้ จดั ตัง. บริ ษัท ทาคูนิ
กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ “TG”) เดิ ม ชื อ “บริ ษั ท แคปปิ ตอล จี จํ า กัด ” ขึน. เพื อประกอบกิ จ การค้ า ก๊ า ซ
ปิ โตรเลียมเหลวโดยใช้ เครื องหมายการค้ า “แชมป์เปี ย. นแก๊ ส” ต่อมาได้ เพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วอย่างต่อเนือง
เพือใช้ ในการขยายการประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริ ษัทฯ ได้ ยืนขอใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบกิจการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง
ตามมาตรา > แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. 2543 เพือให้ สามารถจําหน่ายก๊ าซ LPG ให้ กบั สถานีบริ การ
ได้ โดยตรง และได้ เริ มจําหน่ายก๊ าซในเขตพื .นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ในปี 2554 บริ ษั ท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํ ากัด ก่ อ สร้ างคลังเก็ บ ก๊ า ซ LPG ขนาดบรรจุ 1,000 ตัน บนพื น. ที 8 ไร่ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร เพือเป็ นคลังสํารองก๊ าซ LPG ตามกฎหมายและเป็ นจุดกระจายก๊ าซ LPG ไป
ยังลูกค้ าในจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ซึงทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีการขยายฐานลูกค้ าเพิมขึ .นจากเดิม
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ในปี 2555 บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด ได้ ก่อสร้ างคลังเก็บก๊ าซ LPG แห่งที 2 บนพื .นทีของบริ ษัทฯ ขนาด 7 ไร่ ใน
จังหวัดปทุมธานี เพือรองรับการเติบโตของกลุม่ บริ ษัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายทีจะใช้ เป็ นจุดกระจายก๊ าซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงคลังก๊ าซแห่งที A นี .จะสามารถบรรจุก๊าซได้ C\\ ตัน ปั จจุบนั ดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
และอยูร่ ะหว่างการขออนุญาตเปิ ดใช้ งานจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
นอกจากนัน. ในปี 2555 กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ทํ า การปรั บ โครงสร้ างการถื อ หุ้น เพื อเตรี ย มเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด ได้ ออกหุ้นเพิมทุนเพือระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึงได้ แก่ครอบครัวตรี วี
รานุวฒ
ั น์ โดยครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ ทําการชําระค่าหุ้นเพิมทุนด้ วยหุ้นของบริ ษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท จี
แก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด และ บริ ษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด ทีแต่ละท่านถืออยู่ ทําให้ ภายหลังการปรับโครงสร้ างแล้ ว
บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด ได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ วของแต่ละบริ ษัท
การเปลี2ยนแปลงและพัฒนาการที2สาํ คัญในระยะเวลา 6 ปี ที2ผ่านมาได้ ดังนี 9
ปี
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557

การเปลี2ยนแปลงและพัฒนาการที2สาํ คัญ
พ.ค.

เพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเป็ น 50 ล้ านบาท เพือยืนขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบกิจการ
ค้ านํา. มันเชือ. เพลิงตามมาตรา > แห่งพระราชบัญ ญัติ การค้ านํา. มัน เชื อ. เพลิง พ.ศ. ABCD และเริ ม
จําหน่ายก๊ าซ LPG ไปยังสถานีบริ การทังในเขตพื
.
.นทีกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ม.ค. ย้ ายสํานักงานใหญ่มายัง ]C\/] ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ
ก.ย. ก่อสร้ างคลังเก็บก๊ าซ LPG ขนาด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร และ
ขยายการจัดจําหน่ายก๊ าซ LPG ในเขตพื .นทีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ส.ค. เริ มก่อสร้ างคลังก๊ าซที จ. ปทุมธานี
ธ.ค. เพิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ เป็ น 130 ล้ านบาท เพือปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัทซึงอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน โดยการออกหุ้นเพิมทุนเพือเป็ นการจ่ายชําระการซื .อหุ้น
ของ บริ ษั ท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํ า กัด บริ ษั ท จี แ ก๊ ส โลจิ ส ติ ก ส์ จํ า กัด และบริ ษั ท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จํากัด จากครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ เพือรวมเข้ าเป็ นบริ ษัทย่อยภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
นอกจากนัน. ในการปรับโครงสร้ างของกลุม่ ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ทําการขายหุ้นในสถานีบริ การ
ก๊ าซ และโรงบรรจุก๊าซซึงตนเองถือครองอยู่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่าวเพือขจัดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ธ.ค. เพิมทุนจดทะเบียนและเรี ยกชํ าระแล้ วเป็ น 150 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนในการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ และซื .อรถขนส่งก๊ าซของบริ ษัทย่อย
เม.ย. แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน พร้ อมกับเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.50
บาทต่อหุ้น และเพิมทุนจดทะเบี ยนเป็ น 200 ล้ านบาท (400 ล้ านหุ้น) เพือรองรับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนจํานวน 100 ล้ านหุ้นให้ แก่ประชาชนทัวไป และยืนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
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บริ ษัทฯ เริ2 มทําการซือ9 ขายในตลาดหลักทรั พย์ MAI
เมื2อวันที2 DE สิงหาคม FGGH

วิสัยทัศน์
เป็ นหนึ2งในผู้นําธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้ นคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ
D. ขยายการดําเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื2อเพิ2มศักยภาพขององค์ กร
F. ให้ บริการอย่ างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์ กรและบุคลากร
อย่ างต่ อเนื2อง
6. มุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีท2 ที ันสมัย ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่ อสิ2งแวดล้ อม
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ 6D ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี 9

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(“TG”)
ทุนชําระแล้ ว FS0 ล้ านบาท
ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ ายก๊ าซ LPG
99.99%

99.99%

99.99%

บริ ษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด

บริ ษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด

(“TT”)
ทุนชําระแล้ ว: B\ ล้ านบาท

(“GG”)
ทุนชําระแล้ ว: 15 ล้ านบาท
ดําเนินธุรกิจขนส่งก๊ าซ LPG

(“RE”)
ทุนชําระแล้ ว: A\ ล้ านบาท

ดําเนินธุรกิจติดตังระบบก๊
.
าซ
และจําหน่ายอุปกรณ์

ดําเนินธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้ าน
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานขอแต่ ละบริษัทดังนี 9
1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)
ก่อตัง. เมือวันที A_ มีนาคม ABB\ ดําเนินธุรกิ จจัดจํ าหน่ายก๊ าซ LPG โดยเป็ นผู้ประกอบกิจการค้ านํา. มัน
เชื .อเพลิงตามมาตรา > แห่งพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD ซึงสามารถจัดจําหน่ายก๊ าซ
LPG ให้ กบั สถานีบริ การและโรงบรรจุก๊าซได้ ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว A\\ ล้ านบาท
2) บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด (“GG”)
ก่อตังเมื
. อวันที A` ก.พ. ABCD ดําเนินธุรกิ จให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ทางบก โดยได้ รับอนุญ าตให้ เป็ นผู้
ขนส่งนํ .ามันตามาตรา ]A แห่งพระราชบัญญัติผ้ คู ้ านํ .ามัน พ.ศ. ABCD ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว ]B
ล้ านบาท
3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
ก่อตังเมื
. อวันที C กันยายน ABCB ดําเนินธุรกิจติดตังระบบก๊
.
าซ ในรถยนต์ และติดตังระบบท่
.
อก๊ าซสําหรับ
อุตสาหกรรมรวมถึงจําหน่ายอุปกรณ์ เกียวกับระบบก๊ าซ โดยมีสถานบริ การติดตังก๊
. าซรถยนต์ทีสํานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทฯ บนถนนกาญจนาภิเษก ปั จจุบนั TT มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท
4) บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด (“RE”)
ก่อตังเมื
. อวันที 9 พ.ค. ABD` ดําเนินธุรกิจบริ การทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้ วย
เทคนิคไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้ นการตรวจสอบระบบก๊ าซในโรงงานอุตสาหกรรม
สถานีบริ การ และยานยนต์เป็ นหลัก ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว A\ ล้ านบาท
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โครงสร้ างรายได้ ตามประเภทธุรกิจ
ปี 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากธุรกิจ
]. จัดหา จําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG

- จัดหาและจัดจํ าหน่ายก๊าซ LPG
- บริ การขนส่ง
A. บริ การติดตังระบบก๊
.
าซและจําหน่ายอุปกรณ์
D.
บริ การตรวจสอบความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

รวมรายได้ จากการขาย/บริการ

TG
GG
TT
RE

1,102.76
1,081.42
21.34
60.25
41.25

ปี 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

91.57 1,096.83
89.80 1,087.10
1.77
9.73
5.00
74.77
3.43
37.61

1,024.26 100.00

90.71
89.90
0.81
6.18
3.11

1,209.21 100.00

ปี 2555
ล้ านบาท
%
l]2.78

901.01
11.77
142.05
37.64

83.55
82.47
1.08
13.00
3.45

1,092.47 100.00

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ภายหลังการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทในปี ABBB ทําให้ กลุ่มบริ ษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ แก่ ครอบครัวของคุณ
ประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ไม่มีการดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื ออาจแข่งขันกับบริ ษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้
ถือหุ้นใหญ่มีการประกอบธุรกิจในสถานีบริ การก๊ าซและโรงบรรจุก๊าซ ได้ แก่ บริ ษัท มิดเดิลจี จํากัด บริ ษัท แพรกษา จํากัด
บริ ษัท วังวิจิตร จํากัด และ บริ ษัท ไพโอเนียร์ ปิ โตรเลียม จํากัด ร่วมกับพีน้ องและเพือนโดยเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย อย่างไรก็
ตาม ในการปรับโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริ ฐได้ ขายหุ้นสามัญของบริ ษัทดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหลักของแต่
ละบริ ษัทเพือขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ .นได้ นอกจากนัน. เพือป้องกันมิให้ มีการทําธุรกิจทับซ้ อนระหว่าง
ครอบครัวกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึงเป็ นอาจเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ในอนาคต และเพือรักษาสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม ครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ โดยคุณประเสริ ฐ คุณกาญจนา คุณนิตา และคุณ
ฐากูร ได้ ทําสัญญากับบริ ษัทฯ ว่าแต่ละท่านรวมทังบุ
. คคลทีเกียวข้ องตามมาตรา 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงาน
หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น ในธุรกิจทีแข่งขันได้ กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังไม่
. ประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ก๊ าซธรรมชาติ และนํ .ามัน โดยสัญญานี .มีผลผูกพันจนกว่าครอบครัวตรี วีรานุวฒ
ั น์ทงั . 4 ท่านถือหุ้นรวมกันตํากว่าร้ อยละ 10
ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ และไม่มีทา่ นใดเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจค้ าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG)
และธุรกิจทีเกียวเนืองกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุม่ ธุรกิจหลักออกเป็ น D กลุม่ คือ
1. ธุรกิจจัดหา จําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG ดําเนินการโดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (GG) โดยบริ ษัทฯ เป็ น
ผู้ค้าก๊ าซ LPG ทีได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา > ทําหน้ าทีจัดหาและจัดจําหน่ายก๊ าซ LPG โดย GG เป็ นผู้
ขนส่งก๊ าซทีได้ รับอนุญาตตามมาตรา ]A ทําหน้ าทีขนส่งก๊ าซให้ กบั บริ ษัทฯ และลูกค้ า
2. ธุรกิจบริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์และก่อสร้ างระบบก๊ าซในอุตสาหกรรม ดําเนินการโดยบริ ษัทย่อย (TT)
ให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซ LPG และ NGV สําหรับยานยนต์และบริ การก่อสร้ างระบบก๊ าซสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงจําหน่ายอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับระบบก๊ าซ
3. ธุรกิ จบริ การทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดําเนินการโดยบริ ษัทย่อย (RE)
ให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสําหรับระบบงานท่อก๊ าซและอุปกรณ์ นิรภัย
สําหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริ การ ไปจนถึงการให้ บริ การตรวจสอบระบบก๊ าซสําหรับยานยนต์ตามที
กฎหมายกําหนด

โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมก๊ าซ LPG ดังนี 9
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ธุรกิจจัดหาจําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท โดยมีรายได้ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ `D.BB ร้ อยละ l].B> ของรายได้ จากการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทตลอดระยะเวลา D ปี ทีผ่านมา ดังจะเห็นได้ จากโครงสร้ าง
รายได้ ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ ดังนี .
รายได้ จากธุรกิจ
]. จัดหา จําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG
- จัดหาและจัดจํ าหน่ายก๊าซ LPG
- บริ การขนส่ง
A. บริ การติดตังระบบก๊
.
าซและจําหน่าย
อุปกรณ์
D. บริ การตรวจสอบความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
รวมรายได้ จากการขาย/บริการ
หมายเหตุ:

TG
GG
TT
RE

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
l]2.78 83.55 1,096.83 90.71 1,102.76 91.57
901.01 82.47 1,087.10 89.90 1,081.42 89.80
11.77
1.08
9.73
0.81
21.34
1.77
142.05 13.00
74.77
6.18
60.25
5.00
37.64

3.45

37.61

1,092.47 100.00 1,209.21

3.11

41.25

3.43

100.00 1,204.26

100.00

ในปลายปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับโครงสร้ างบริ ษัทฯ โดยซื .อเงินลงทุนใน TT GG และ RE รวมเข้ าเป็ น
บริ ษัทย่อยโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในแต่ละบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ll.ll
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ธุรกิจจัดหาจัดจําหน่ ายและขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ธุรกิจจัดหาและจําหน่ายก๊ าซ LPG เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท โดยบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้ค้านํ .ามัน
เชื .อเพลิงตามมาตรา > ของพระราชบัญญัตกิ ารค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD (“ผู้ค้าตามมาตรา >”) จากกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ให้ สามารถจําหน่ายก๊ าซ LPG ให้ กบั ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ โดยจัดจําหน่ายภายใต้ เครื องหมาย
การค้ า “แชมป์เปี ย. นแก๊ ส” และบริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด (GG) ซึงได้ รับอนุญาตให้ สามารถขนส่ง
นํ .ามันเชื .อเพลิงตามมาตรา ]A ของพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD เป็ นผู้ดําเนินเนินธุรกิจบริ การขนส่ง
ก๊ าซทางบก

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้ จากกระบวนการแยกก๊ าซธรรมชาติ
และกระบวนการกลันนํ .ามันดิบ ประกอบก๊ าซโพรเพนและบิวเทน ก๊ าซ LPG ทีใช้ ภายในประเทศไทยส่วนมากได้ มาจากการ
แยกก๊ าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็ นหลัก ด้ วยคุณลักษณะทีมีการเผาไหม้ ได้ อย่างสมบูรณ์ มีอตั ราการสิ .นเปลืองน้ อยกว่า
และมีราคาถูกกว่านํ .ามันเบนซิน จึงนิยมนํามาใช้ เป็ นเชื .อเพลิงสําหรับใช้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาค
ครัวเรื อน โดยจะถูกอัดให้ อยูใ่ นสภาพของเหลวภายใต้ ความดันเพือความสะดวกต่อการเก็บและขนส่ง นอกจากนี .ก๊ าซ LPG
ยังถูกใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
บริ ษัทฯ จัดหาและจําหน่ายก๊ าซ LPG โดยจัดหาจากคลังก๊ าซปตท. โรงกลันนํ .ามัน และผู้ค้าตามมาตรา > ราย
อืนๆ เพือจัดจําหน่ายภายใต้ เครืองหมายการค้ า “แชมป์เปี ย. นแก๊ ส” ให้ กบั สถานีบริ การก๊ าซ LPG ทีเป็ นตัวแทนค้ าต่างของ
บริ ษัทฯ และภาคอุตสาหกรรมทีใช้ ก๊าซ LPG โดยกลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจจัดหา จัดจําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG
ในปี ABBB –ABB> ดังนี .

1. รายได้ จากการจําหน่ายก๊ าซ LPG
สถานีบริ การก๊ าซ LPG
ลูกค้ าอืนๆ
2. รายได้ คา่ ขนส่งก๊ าซ LPG
รวม

ปี FGGG
ปี FGG]
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
901.01 98.71 1,087.10 99.11
854.76 lD._C 1,035.14 94.37
C_.AB
B.\>
51.95 4.74
11.77
1.29
9.73 0.89
ED2.78 100.00 1,096.83 100.00

ปี FGGH
ล้ านบาท
%
1,081.42 98.07
],023.77 lA.`C
57.65 B.AD
A].DC 1.93
D,102.76 100.00

รายได้ เกือบทังหมดของธุ
.
รกิจในระยะเวลา D ปี ทีผ่านมาเกิดจากการจัดหาและจําหน่ายก๊ าซ LPG โดยส่วนใหญ่
เป็ นการจําหน่ายให้ กบั สถานีบริ การก๊ าซ LPG คิดเป็ นสัดส่วนระหว่างร้ อยละ lA.`C – ร้ อยละ lC.D> ของรายได้ จากธุรกิจ
และรายได้ จากการจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ อืนๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรมทีใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื .อเพลิงและมีถงั
บรรจุก๊าซ LPG เป็ นของตนเอง อีกประมาณร้ อยละ C.>C – ร้ อยละ B.AD ของรายได้ จากธุรกิจ
บริ ษัทฯ จัดส่งก๊ าซให้ กบั ลูกค้ าโดยใช้ รถบรรทุกขนส่งติดตังถั
. งบรรจุก๊าซ โดยมีบริ ษัทย่อย GG ซึงได้ รับอนุญาตให้
สามารถขนส่งนํ .ามันเชื .อเพลิงตามมาตรา ]A ของพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD เป็ นผู้ดาํ เนินการขนส่ง
ก๊ าซให้ กบั บริ ษัทฯ ทังนี
. .รายได้ จากการขนส่งก๊ าซของ GG ส่วนใหญ่เกิดจากการให้ บริ การขนส่งกับบริ ษัทฯ ทําให้ ในช่วง D
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ปี ทีผ่านมา กลุม่ บริษัทยังมีรายได้ จากการขนส่งก๊ าซ LPG ให้ กบั ลูกค้ าภายนอกในสัดส่วนเฉลียเพียงประมาณร้ อยละ
\.`l – 1.93 ของรายได้ จากธุรกิจ ซึงมาจากการรับจ้ างขนส่งก๊ าซให้ กบั ลูกค้ าสถานีบริ การและปตท. เป็ นหลัก

การตลาดและการแข่ งขัน
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายหลักในธุรกิจจัดหาและจําหน่ายก๊ าซ LPG ของกลุม่ บริ ษัทได้ แก่ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
ต่างๆ ทีใช้ ก๊าซ LPG เพือเป็ นเชื .อเพลิง อาทิเช่น สถานีบริ การ โรงงานอุตสาหกรรมทีใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื .อเพลิง เป็ นต้ น
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทจําหน่ายก๊ าซให้ กบั สถานีบริ การก๊ าซ LPG เป็ นหลัก โดยกลุม่ บริ ษัทมีลกู ค้ าสถานีบริ การประมาณ 80
รายทัวประเทศ
โดยรายได้ จากการจําหน่ายให้ กบั สถานีบริการส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายให้ กบั สถานีบริ การในเขต
กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สําหรับลูกค้ ากลุม่ อืนๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมนัน. ปั จจุบนั ยังมีสดั ส่วนรายได้ ไม่มากนัก เนืองจากอํานาจต่อรอง
ของลูกค้ าและระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมทีนานกว่าลูกค้ าในกลุม่ สถานีบริ การ ทําให้ ปัจจุบนั บริ ษัทฯ เลือกในการทํา
ตลาดในส่วนของสถานีบริ การเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ด้ วยลักษณะของลูกค้ าในกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมทีสังซื .อก๊ าซ LPG
จากผู้ค้ารายเดิมอย่างต่อเนืองและมีปริ มาณการจัดซื .อสมําเสมอ บริ ษัทฯ จึงเห็นว่าลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นกลุม่ ทีมี
ศักยภาพและจะเป็ นโอกาสของบริ ษัทฯ ในการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทในอนาคต โดยบริ ษัทฯ คาดว่าภายหลังการเปิ ดใช้
คลังก๊ าซในจังหวัดปทุมธานี
จะทําให้ บริ ษัทฯสามารถขยายธุรกิจไปยังส่วนของลูกค้ าโรงงานอุตสาหกรรมเพิมมากขึ .น
เนืองจากในพื .นทีดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก

ช่ องทางการจําหน่ าย
เนืองจากลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการสถานีบริ การและโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ จึงใช้
วิธีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้ าโดยมีทีมงานฝ่ ายขายเป็ นผู้ทําหน้ าทีติดต่อดูแลลูกค้ าแบ่งตามพื .นทีความรับผิดชอบ เพือให้
สามารถดูแลลูกค้ าได้ อย่างทัวถึง และด้ วยลักษณะธุรกิจของลูกค้ าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมทีมีความต้ องการ
ใช้ ก๊าซ LPG อย่างต่อเนือง ทีมงานฝ่ ายขายจึงต้ องติดต่อประสานงานกับลูกค้ าอย่างสมําเสมอ เพือให้ ทราบถึงปริ มาณ
ความต้ องการใช้ ก๊าซของลูกค้ า และนําเสนอการขายตามระยะเวลาทีคาดว่าลูกค้ าจะต้ องสังซื .อก๊ าซเพิมเติมเพือเป็ นการ
กระตุ้นให้ เกิดการสังซื .อ นอกจากนี .ยังสามารถนําเสนอการบริการอืนของกลุม่ บริ ษัททีเกียวเนืองกับธุรกิจของลูกค้ าได้ อกี
ด้ วยเพือให้ สามารถบริ การลูกค้ าได้ อย่างครบวงจร เช่น การให้ บริ การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยสําหรับ
ระบบก๊ าซภายในสถานีบริ การหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึงผู้ประกอบการจะต้ องทําการตรวจสอบตามระยะเวลาทีกฎหมาย
กําหนด เป็ นต้ น

การติดต่ อลูกค้ ารายใหม่
บริ ษัทฯ ใช้ วิธีการติดต่อกับลูกค้ าโดยตรง โดยฝ่ ายขายจะเป็ นผู้ติดต่อขายก๊ าซ LPG และเสนอการบริ การต่างๆ
ให้ กับ ลูกค้ าในพื น. ทีทีรั บผิ ดชอบ สําหรับ ลูกค้ ารายใหม่จะต้ อ งตรวจสอบเอกสารของลูกค้ า เช่น หนังสือ รับ รองบริ ษั ท
ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบทะเบียนผู้ค้า เป็ นต้ น และประเมินระยะทางและค่าขนส่งจากคลังก๊ าซทีอยูใ่ กล้ ทีสุด โดยเป็ น
คลังก๊ าซของบริ ษัทฯ หรื อผู้ค้าตามมาตรา 7 ทีบริ ษัทฯ มีสญ
ั ญาซื .อขายก๊ าซด้ วย จากนันจึ
. งให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาการกําหนด
ราคาขาย การให้ วงเงินและระยะเวลาชําระหนี . โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลูกค้ าซึงโดยเฉลียลูกค้ าจะมีระยะเวลา
ชําระหนี .ประมาณ 7 - 10 วัน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาและขนส่ งก๊ าซ LPG

ในการจัดหาก๊ าซ LPG นัน. แต่ละปี บริ ษัทฯ จะต้ องยืนขออนุมตั ิปริ มาณค้ าก๊ าซ LPG ประจําปี ต่อกรมธุรกิจ
พลังงานและส่งรายงานแจ้ งปริ มาณการขายก๊ าซ LPG ทุกเดือน พร้ อมทังสํ
. ารองก๊ าซ LPG ในสัดส่วนร้ อยละ ] ของปริ มาณ
การค้ าทียืนขออนุมตั ิ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาอนุมตั ิปริ มาณค้ าตามศักยภาพในการขายของบริ ษัทฯ ตามโดยดู
จากปริ มาณขายทีเกิดขึ .นจริ ง ทังนี
. .บริ ษัทฯ สามารถยืนขออนุมตั ิปริ มาณค้ าเพิมขึ .นได้ หากพิจารณาเห็นว่าปริมาณการขายมี
แนวโน้ มเพิมมากขึ .นเกินกว่าปริ มาณการค้ าทีได้ รับอนุมตั ิ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ สามารถจําหน่ายก๊ าซ LPG ได้ ปี
ละ _],B00 ตัน โดยสํารองก๊ าซ LPG ตามทีกฎหมายกําหนดทีคลังก๊ าซของบริ ษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ภายหลังบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิปริมาณการค้ าประจําปี จากกรมธุรกิจพลังงานแล้ ว บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดหาและ
รับก๊ าซจากปตท. หรื อผู้ค้าตามมาตา > รายอืนๆ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จัดหาก๊ าซ LPG จากสองแหล่งหลักคือ
1. ผู้ค้าตามมาตรา > ทีมีการประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ าซและโรงกลันนํ .ามัน เช่น บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ซึงมีสดั ส่วนการจัดซื .อเฉลียประมาณร้ อยละ 75
ของปริ มาณการจัดซื .อทังหมด
.
โดยส่วนใหญ่เป็ นการจัดซื .อจากปตท.
2. ผู้ค้าตามมาตรา > รายอืน โดยมีสดั ส่วนการจัดซื .อเฉลียประมาณร้ อยละ AB ของปริ มาณก๊ าซ LPG ทีจัดซื .อ
ทังหมด
.
บริ ษัทฯ ทําสัญญาซื .อก๊ าซ LPG กับปตท. และผู้ค้ามาตรา > รายอืน โดยแจ้ งแผนการจัดซื .อในแต่ละเดือนให้ กบั ผู้
จําหน่าย รวมทังมี
. การทบทวนและยืนยันปริ มาณการซื .อทุกเดือน
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การจําหน่ ายให้ กับลูกค้ าและการขนส่ งก๊ าซจากคลังก๊ าซ
บริ ษัทฯ มีทีมงานฝ่ ายขายทําหน้ าทีติดต่อกับลูกค้ าโดยตรงอย่างน้ อยสัปดาห์ ละหนึงครัง. เพือสอบถามความ
ต้ องการสังซื .อและกระตุ้นให้ เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริ การอืนๆ ทีเป็ นการส่งเสริ มการขาย โดยความถีในการสังซื .อของ
ลูกค้ าขึ .นอยู่กับปริ มาณขายของแต่ละสถานีบริ การ เมือได้ รับคําสังซื .อจากลูกค้ า บริ ษัทฯ จะไปรับก๊ าซจากคลังก๊ าซของ
ปตท.หรื อผู้ค้าตามมาตรา > รายอืนเพือจัดส่งให้ กบั ลูกค้ า โดยเกณฑ์ในการเลือกคลังก๊ าซทีจะไปรับก๊ าซนันจะพิ
.
จารณา
จากระยะทางการขนส่งไปยังลูกค้ า ราคาก๊ าซของแต่ละคลัง และค่าผ่านคลังกรณีทีต้ องมีการเปลียนถ่ายก๊ าซ ทังนี
. .ปั จจุบนั
บริ ษัทฯ รับก๊ าซ LPG จากปตท. ทีคลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะ คลังก๊ าซเขาบ่อยา และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลัง
ก๊ าซของผู้ค้ามาตรา > รายอืน ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ทัง. นีใ. นการขนส่งก๊ าซจากคลังก๊ าซทุกครัง. จะต้ องออก
ใบกํากับการขนส่งซึงระบุปริ มาณก๊ าซทีขนส่งและสถานทีปลายทาง

ภาพรวมการจัดซือ9 และขนส่ งก๊ าซ LPG ของกลุ่มบริ ษัท
คลัง TG
(พิจิตร)

คลังปตท.
(นครสวรรค์ )

ลูกค้ า
(ภาคเหนือตอนล่ าง)

8 ตัน / C ตัน

คลัง TG
(ปทุมธานี)

คลังปตท.
(บ้ านโรงโป๊ะ)
]B ตัน
คลังปตท.
(เขาบ่ อยา / PTT

รั บและเปลี2ยน
ถ่ ายก๊ าซ
ขนส่งทางเรื อ

คลังผู้ค้า
มาตรา H รายอื2น

ลูกค้ า
(กทม. / ภาคกลาง)

8 ตัน / C ตัน

8 ตัน / C ตัน

สําหรับการจัดส่งก๊ าซให้ กบั ลูกค้ าในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภาคกลาง บริ ษัทฯ จะรับก๊ าซจากคลัง
บ้ านโรงโป๊ ะ คลังเขาบ่อยาหรื อคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี โดยวิธีการขนส่งทางบกโดยรถขนส่งก๊ าซขนาดบรรจุ ]B ตัน
หรื อการขนส่งทางนํ .าโดยเรื อขนส่งก๊ าซ ซึงก๊ าซทังหมดจะถู
.
กขนส่งไปยังคลังทีบริ ษัทฯ ใช้ บริ การเพือรับและเปลียนถ่ายก๊ าซสู่
รถบรรทุกขนาดบรรจุ ` ตันหรื อ C ตัน รวมทังใช้
. เป็ นจุดกระจายสินค้ าเพือจัดส่งให้ กบั ลูกค้ า
การใช้ บริ การคลังก๊ าซเพือเปลียนถ่ายก๊ าซของบริ ษัทฯ เป็ นการบริ หารต้ นทุนการขนส่ง เนืองด้ วยลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของผู้ค้าตามมาตรา > ซึงกฎหมายได้ กําหนดมิให้ เปลียนถ่ายก๊ าซระหว่างคันรถทําให้ โดยปกติการขนส่งก๊ าซ
แต่ละเทียวจะจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายเดียว และเนืองจากสถานีบริ การก๊ าซส่วนใหญ่สามารถบรรจุก๊าซได้ ประมาณ C –
` ตัน จึงจําเป็ นต้ องมีการเปลียนถ่ายก๊ าซจากรถขนส่งขนาดใหญ่เป็ นรถขนส่งขนาดเล็กลงทีคลังก๊ าซดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ในกรณีทีลูกค้ าอยูใ่ กล้ กบั คลังก๊ าซทีบริ ษัทฯ จัดซื .อก๊ าซ บริ ษัทฯ จะใช้ รถขนส่งขนาดบรรจุ ` ตันหรื อ C ตันเพือขนส่งก๊ าซไป
ยังลูกค้ าโดยตรง
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สําหรับการขนส่งก๊ าซให้ กบั ลูกค้ าในพื .นทีภาคกลางตอนบนหรื อภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริ ษัทฯ จะรับก๊ าซ
จากคลังก๊ าซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนาดบรรจุ ]B ตันในการขนส่งเพือไปจัดเก็บและกระจายสินค้ า
ผ่านคลังก๊ าซของบริ ษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร ทังนี
. . ด้ วยนโยบายของภาครัฐทีต้ องการให้ ราคาทุนก๊ าซ LPG ในทุกภูมิภาคมี
ราคาเท่ากันจึงกําหนดให้ มีการจ่ายชดเชยค่าขนส่งให้ กบั ปตท.สําหรับก๊ าซทีขนส่งจากคลังปตท.ในจังหวัดชลบุรีไปยังคลัง
ก๊ าซของปตท. ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงคลังก๊ าซในจังหวัดนครสวรรค์ ทําให้ ทางปฏิบตั ินนปตท.
ั.
จะให้ บริ ษัทฯ รับก๊ าซจาก
คลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะในจังหวัด ชลบุรี และขนส่งไปยังคลังก๊ าซปตท.ทีจังหวัดนครสวรรค์ และได้ รับ ค่าขนส่งจากปตท.
จากนัน. จึงขนส่งไปยังคลังของบริ ษัทฯ ทีจังหวัดพิ จิตรอีกทอดหนึง โดยทีในระหว่างการขนส่งไปยังคลังปตท.ทีจังหวัด
นครสวรรค์นนนํ
ั . .าก๊ าซทีขนส่งยังคงเป็ นกรรมสิทธิzของปตท.
ทังนี
. . สําหรับการขนส่งก๊ าซทางบกทังหมดของบริ
.
ษัทฯ นันดํ
. าเนินการโดย บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยและเป็ นผู้ขนส่งก๊ าซ LPG ตามมาตรา ]A ของพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD โดยปั จจุบนั
กลุม่ บริ ษัทมีจํานวนรถขนส่งก๊ าซ LPG ดังนี .
ประเภทรถขนส่ ง
รถบรรทุกหัวลาก
รถบรรทุก 10 ล้ อ
รถบรรทุก 6 ล้ อ

จํานวนพาหนะ (คัน)
11
14
8

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
15
8
4.3

รถขนส่งส่วนใหญ่มีอายุเฉลียประมาณ ]\ – ]B ปี โดยรถขนส่งของกลุม่ บริ ษัททุกคันต้ องผ่านการขออนุญาตและ
มีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่างสมําเสมอตามทีกฎหมายกําหนดเพือความปลอดภัย นอกจากนี .บริ ษัทฯ
มีการติดตังระบบ
.
GPS เพือติดตามข้ อมูลรถขนส่งแต่ละคัน ทังความเร็
.
วทีใช้ เส้ นทางการขนส่ง อัตราการใช้ นํ .ามัน การหยุด
จอดรถ ไปจนถึงตรวจจับการหยุดรถอย่างกะทันหัน (Hard Break) โดยเก็บบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึงสามารถ
แสดงผลได้ แบบ Real-time การนําระบบ GPS มาใช้ นี .ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขับรถได้ วา่ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายทีกลุม่ บริ ษัทกําหนดไว้ หรื อไม่ เช่น การขับรถด้ วยความเร็ วตามเส้ นทางทีกําหนด
และมีการขับรถในลักษณะทีอาจเป็ นอันตรายหรื อไม่ นอกจากนี . ยังเป็ นเครื องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริ ต
ของพนักงานขับรถได้ ในอีกทางหนึง ผลจากการใช้ ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทําให้ ทีผ่านมาบริ ษัทฯ ไม่
เคยเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงและสามารถจัดส่งก๊ าซให้ กบั ลูกค้ าได้ ทนั ตามกําหนดอย่างสมําเสมอ
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คลังก๊ าซของบริษัทฯ
ปั จจุบันกลุ่มบริษัทมีคลังเก็บก๊ าซ F แห่ ง เพื2อใช้ เป็ นจุดกระจายสินค้ าและสํารองก๊ าซ ดังนี 9
คลังก๊ าซ
ที2ตัง9
ปริมาณความจุ (ตัน)
1. พิจิตร
2. ปทุมธานี*
หมายเหตุ :

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนองหลุม
อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร
อ. บ้ านปทุม จ. ปทุมธานี

],\\\
400

* ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตใช้ งาน

นโยบายการกําหนดราคา
ต้ นทุนในการจัดหาก๊ าซของผู้ค้าตามมาตรา > ได้ แก่ ราคาขายส่งหน้ าคลัง และค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ในการจัดหาเช่น
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการของผู้ขาย เป็ นต้ น ทังนี
. .เพือให้ ราคาขายส่งก๊ าซ LPG หน้ าโรงกลัน และราคาขายส่งก๊ าซ LPG
จากคลังก๊ าซของปตท. ทีกระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศให้ มีราคาเท่ากัน รัฐบาลจึงได้ ให้ กองทุนนํ .ามันเชื .อเพลิง
จ่ายชดเชยค่าขนส่งก๊ าซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊ าซของปตท.ทัง. B แห่งในจังหวัด ลําปาง นครสวรรค์ สุราษฎร์ ธานี และสงขลา
โดยกรมธุรกิจพลังงานเป็ นผู้กําหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยในแต่ละคลังก๊ าซ โดยขึ .นอยูก่ บั เส้ นทางการขนส่งและวิธีการ
ขนส่ง
การจ่ายชดเชยดังกล่าวทําให้ ราคาขายส่งก๊ าซ LPG หน้ าคลังของปตท. ในแต่ละจังหวัดมีราคาเท่ากัน ปั จจัยทีจะ
ทําให้ ต้นทุนในการจัดหาก๊ าซของผู้ค้าตามมาตรา > แตกต่างกันจึงมาจากค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีเกิดขึ .นในการจัดหาและขนส่ง
ก๊ าซ อาทิเช่น ค่าบริ การผ่านคลัง
(Throughput) ซึงเป็ นค่าบริ การขนถ่ายก๊ าซเข้ า – ออกจากคลังก๊ าซแต่ละแห่ง ค่า
ขนส่งระหว่างคลังก๊ าซ และค่าบริหารจัดการ เป็ นต้ น
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ภาพรวมการกําหนดราคาขายของบริษัทฯ
ราคาหน้ าโรงกลั2นและค่ าผ่ านคลังปตท.
ค่ าขนส่ งไปยังคลังเปลี2ยนถ่ ายก๊ าซ
ค่ าผ่ านคลังผู้ค้ามาตรา H รายอื2น
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของบริษัท
ค่ าขนส่ งไปยังลูกค้ า
กําไรที2บริษัทต้ องการ
เงินนําส่ งกองทุนนํา9 มัน *

ราคาขาย
* หมายเหตุ : คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้ ประกาศยกเลิกการกําหนดอัตราเงินส่งเข้ ากองทุนสําหรับก๊ าซทีจําหน่ายให้
ภาคครัวเรื อน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและทีใช้ เป็ นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม มีผลตังแต่
. วนั ที A กุมภาพันธ์
ABB` เป็ นต้ นไป

บริ ษัทฯ ใช้ คลังก๊ าซในจังหวัดพิจิตรเป็ นจุดกระจายสินค้ าและเป็ นคลังสํารองก๊ าซ LPG ตามกฎหมายของบริ ษัทฯ
โดยปั จจุบนั มีการสํารองอยูท่ ี _]B ตัน ซึงบริ ษัทฯ มีการตรวจสอบปริ มาณก๊ าซรับเข้ า-ออก ตลอดเวลา ทังนี
. .บริ ษัทฯ จะต้ อง
รักษาปริ มาณสํารองก๊ าซในแต่ละวันไม่ตํากว่าร้ อยละ >\ ของปริ มาณสํารองทีกําหนดและต้ องมีปริ มาณเฉลียในแต่ละ
เดือนไม่ตํากว่าปริ มาณสํารองทีกําหนด นอกจากนี . บริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิzแก่ บริ ษัท พลังอัศวิน จํากัด ในการสํารองก๊ าซ LPG
จํานวน D\\ ตัน โดยบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าบริ การเก็บสํารองก๊ าซ
สําหรับคลังก๊ าซของบริ ษัทฯ ในจังหวัดปทุมธานี ปั จจุบนั กําลังอยู่ระหว่างการขออนุญาต ซึงภายหลังการเปิ ดใช้
คลังปทุมธานี จะทําให้ บริ ษัทฯ มีจดุ กระจายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล และพื .นทีภาคกลางตอนล่างเพิม
มากขึ .น

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เนืองจากก๊ าซ LPG เป็ นสินค้ าทีไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต และก๊ าซของปตท.ทีจําหน่ายผ่านคลังภูมิภาค
แต่ละแห่งมีราคาเท่ากัน ทําให้ ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายของกลุม่ บริ ษัทซึงได้ แก่ สถานีบริ การก๊ าซและโรงงานอุตสาหกรรม มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงราคาและมีการเปรี ยบเทียบราคาก๊ าซ LPG ทีจําหน่ายโดยผู้ค้ามาตรา > แต่ละราย ผู้ค้า
มาตรา > จึงกําหนดราคาขายให้ ใกล้ เคียงกันเพือให้ สามารถแข่งขันทางราคาได้ ปั จจัยด้ านราคาจึงมิใช่ปัจจัยหลักเพียง
อย่างเดียวในการแข่งขันในธุรกิจจัดหาและจําหน่ายก๊ าซ LPG แต่ยงั รวมถึงปั จจัยด้ านคุณภาพการบริ การและความเชือถือ
ไว้ วางใจในตัวผู้ค้า ผู้บริ หารกลุม่ บริ ษัทจึงได้ พจิ ารณาปั จจัยทีมีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ เพือนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์เพือ
สร้ างความแตกต่างและเสริ มความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ดังนี .
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1. การเพิ2มคลังก๊ าซเพื2อจัดเก็บและขนถ่ ายก๊ าซ
ในธุรกิจจัดจําหน่ายก๊ าซ LPG นันการมี
.
คลังก๊ าซเพือจัดเก็บและเป็ นจุดกระจายสินค้ ามีความสําคัญอย่างยิงต่อ
การแข่งขันทังในด้
. านการลดความเสียงจากการขาดแคลนก๊ าซ การบริ หารการขนส่งและต้ นทุนค่าขนส่ง ซึงจะส่งผลต่อ
ยอดขายและผลประกอบการโดยตรง เนืองจากการจัดหาก๊ าซหรื อใช้ บริ การคลังก๊ าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอืนนันจะทํ
. า
ให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการดําเนินงานเพิมขึ .น เช่น ค่าบริ การผ่านคลัง ค่าจัดเก็บก๊ าซ เป็ นต้ น ทังยั
. งมีข้อข้ อจํากัดในเรื องระยะเวลา
ทําการและปริ มาณทีจัดซื .อได้ จากคลังก๊ าซแต่ละแห่งทําให้ ขาดความคล่องตัวและมีข้อจํากัดในการเพิมยอดขาย การมีคลัง
ก๊ าซเป็ นของตนเองจึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันของผู้ค้าตามมาตรา >
กลุม่ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการมีคลังก๊ าซของตนเองจึงได้ ลงทุนก่อสร้ างคลังก๊ าซเพิมขึ .นในจังหวัด
ปทุมธานีซงเป็
ึ นพื .นทีกลุม่ ลูกค้ าหลักของกลุม่ บริษัท โดยคลังก๊ าซดังกล่าวสามารถจุก๊าซได้ ถึง C\\ ตัน และจะย้ ายการ
สํารองพักก๊ าซมายังคลังปทุมธานี ซึงจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายโดยเฉพาะในส่วนค่าบริ การผ่านคลัง ลดความเสียงจากการขาด
แคลนก๊ าซ และสามารถขยายฐานลูกค้ าไปยังพื .นทีทางตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึงปั จจุบนั ยังไม่มคี ลังของ
ผู้ค้ามาตรา > รายใดตังอยู
. ใ่ นพื .นทีดังกล่าว
2. การขนส่ งก๊ าซที2ทันต่ อเวลา
สําหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึงเป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริษัทฯ นัน. ความน่าเชือถือของผู้จดั
จําหน่ายก๊ าซในการทีจะจัดหาและจัดส่งก๊ าซให้ ทนั ต่อความต้ องการใช้ งานนัน. มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมาก
เพือไม่ให้ เกิดการขาดแคลนก๊ าซซึงจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ แม้ วา่ โดยทัวไปลูกค้ าจะมีการวางแผนสังซื .อก๊ าซ LPG
ล่วงหน้ าแต่สาํ หรับลูกค้ าสถานีบริ การซึงมีปริ มาณการขายในแต่ละช่วงเวลาทีไม่แน่นอน ทําให้ มกั มีกรณีทีลูกค้ ามีความ
ต้ องการสังซื .อก๊ าซเร่งด่วน โดยเฉพาะลูกค้ าในเขตกรุงเทพฯ ซึงมีข้อจํากัดในด้ านระยะเวลาขนส่ง โดยสามารถนํารถบรรทุก
ก๊ าซเข้ าได้ ระหว่างเวลา AA.\\ น. – _.\\ น. เท่านัน. ความสามารถในการจัดหาก๊ าซและการบริ หารการขนส่งของผู้จดั
จําหน่ายก๊ าซจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ลูกค้ าและรักษาฐานลูกค้ าไว้ ได้
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการสร้ างความเชือถือในการดําเนินธุรกิจ โดยอาศัยความชํานาญในการบริ หารการ
ขนส่งจากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊ าซกว่าสิบปี การมีจํานวนรถขนส่งก๊ าซเพือให้ สามารถรองรับปริ มาณการสังซื .อที
เพิมขึ .น รวมไปถึงการก่อสร้ างคลังก๊ าซในจังหวัดปทุมธานีเพือสํารองก๊ าซและใช้ เป็ นจุดขนถ่ายก๊ าซ เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ จะ
สามารถจัดหาและขนส่งให้ กบั ลูกค้ าได้ ตลอดเวลา
3. การให้ บริการแก่ ลกู ค้ าอย่ างใกล้ ชดิ และครบวงจร
การให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างใกล้ ชิดและนําเสนอบริ การแบบครบวงจรให้ กบั ลูกค้ าเป็ นหนึงในปั จจัยสําคัญทีสร้ าง
ความแตกต่างให้ กบั การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในส่วนของธุรกิจจัดจําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG นัน. บริ ษัทฯ มี
นโยบายให้ ทมี งานฝ่ ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้ าอย่างสมําเสมอ เพือรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าและกระตุ้น
ให้ เกิดการสังซื .อ นอกจากนี .การทีบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องกับก๊ าซ LPG หลายธุรกิจ ทําให้ สามารถนําเสนอบริ การ
อืนๆ เพิมเติมนอกเหนือจากการจําหน่ายและบริ การขนส่งก๊ าซ LPG เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าสถานีบริ การและ
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริ การติดตังระบบท่
.
อก๊ าซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยตามทีกฎหมายกําหนด
และการจัดอบรมบุคลากรในด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น
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4. การบริหารต้ นทุนที2มีประสิทธิภาพ
ด้ วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทําให้ ผ้ คู ้ าก๊ าซ LPG ต้ องพยายามควบคุมราคา
ขายให้ อยูใ่ นระดับทีสามารถแข่งขันได้ การควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายโดยเฉพาะต้ นทุนก๊ าซ LPG ต้ นทุนค่าขนส่งและ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการจึงมีสว่ นกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุม่ บริ ษัทอย่างมาก บริ ษัทฯ จึงใช้
แนวทางต่างๆ เพือควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว อาทิเช่น การวางแผนการจัดหาและขนส่งก๊ าซ LPG จากแหล่งทีมี
ต้ นทุนก๊ าซและต้ นทุนการขนส่งตําทีสุด การกําหนดเส้ นทางและติดตามรถขนส่งด้ วยระบบ GPS เพือตรวจสอบเส้ นทางการ
ขนส่งและความเร็วทีใช้ ไปจนถึงการกําหนดปริ มาณนํ .ามันทีเหมาะสมในแต่ละเทียวเพือให้ การบริหารต้ นทุนค่าขนส่งเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับด้ านค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการนัน. บริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอาหน่วยงานสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยทังหมดไว้
.
ทีบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพือลดจํานวนบุคลากร ลดความซํ .าซ้ อน และ
เพิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการคิดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการระหว่างกันตามความเหมาะสม
5. การขยายธุรกิจสถานีบริการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจสถานีบริการมากขึ .นเพือให้ สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคขันสุ
. ดท้ าย
โดยตรง ซึงจะช่วยเพิมอัตราการทํากําไรให้ กบั บริ ษัทฯ
กลุม่ บริ ษัทจึงได้ มีนโยบายขยายส่วนธุรกิจจัดจําหน่ายก๊ าซไปยังธุรกิจสถานีบริ การภายหลังการเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เพือเพิมอัตราการทํากําไรและโอกาสในการสร้ างรายได้ อืนๆ เช่น ค่าเช่าทีภายในสถานีบริการ เป็ นต้ น
และยังเป็ นการพัฒนาตราสินค้ า “แชมป์เปี ย. นแก๊ ส” ให้ เป็ นทีรู้จกั มากขึ .นในหมูผ่ ้ บู ริ โภค นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังให้ ความ
สนับสนุนแก่ลกู ค้ าสถานีบริ การทีเป็ นตัวแทนค้ าต่างของบริษัทฯ เพือติดตังป
. ้ ายเครื องหมายการค้ า “แชมป์เปี ย. นแก๊ ส” ของ
บริ ษัทฯ เช่น การสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในการตกแต่งสถานีบริ การ เป็ นต้ น เพือเป็ นการสร้ างการรับรู้ตราสินค้ า (Brand
Awareness) ของกลุม่ บริ ษัท โดยปั จจุบนั มีสถานีบริ การก๊ าซซึงเป็ นตัวแทนค้ าต่างของบริ ษัทฯ และใช้ เครื องหมายการค้ า
“แชมป์เปี ย. นแก๊ ส” จํานวนทังสิ
. .น l ราย
ทังนี
. . ในปั จจุบนั นโยบายพลังงานยังมีความไม่ชดั เจนในส่วนของค่าการตรลาดของสถานีบริ การ บริ ษัทฯ จึงชะลอ
การลงทุนในสถานีบริ การจนกว่านโยบายจะชัดเจนมากขึ .น
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ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมปริมาณการใช้ ก๊าซ LPG ในประเทศไทย
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ าซ LPG ถูกนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและใช้ เป็ นเชื .อเพลิงพลังงาน
ทังในภาคการขนส่
.
ง อุตสาหกรรม และครัวเรื อน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคานํา. มันเชือ. เพลิงที
ปรับตัวสูงขึ .น เนืองจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และจากการทีผู้ใช้ รถยนต์หนั มาใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื .อเพลิง
ยานยนต์ทดแทนการใช้ นํา. มันซึงปรับราคาสูงมากขึ .นจากการทีก๊ าซ LPG มีอตั ราสิ .นเปลืองน้ อยกว่าและมีราคาถูกกว่า
นํ .ามันเบนซิน อันเป็ นผลจากการนโยบายการควบคุมราคาก๊ าซ LPG ของภาครัฐ

ปริมาณการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคการขนส่ ง
ในปี ABBD – ABB> ความต้ องการใช้ ก๊าซ LPG ในภาคการขนส่งมีแนวโน้ มเพิมขึ .นอย่างต่อเนือง ดังจะเห็นได้ จาก
ปริ มาณการใช้ ก๊าซ LPG ในระหว่างปี ABBD – ABB> ทีปรับเพิมขึ .นจาก \.> ล้ านตันต่อปี เป็ น ].l> ล้ านตันต่อปี ทังนี
. .ในปี
ABB> มีปริมาณการใช้ LPG เพิมขึ .นถึงร้ อยละ ]] จากปี ก่อน ส่วนหนึงเป็ นผลมาจากมาตรการเข้ มงวดตรวจสอบและ
ปราบปรามการลักลอบจําหน่าย LPG ผิดประเภท ทําให้ การลักลอบนํา LPG ภาคครัวเรื อนเพือมาจําหน่ายให้ กบั ภาคขนส่ง
มีปริ มาณลดลง ส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ ก๊าซ LPG ในภาคการขนส่งสะท้ อนความเป็ นจริ งมากขึ .น นอกจากนี .สาเหตุหนึงของ
ปริ มาณการใช้ ก๊าซทีเพิมขึ .นมาจากการทีผู้ใช้ รถยนต์เบนซินและดีเซลหันมาติดตังระบบก๊
.
าซ LPG มากขึ .นเนืองจากราคา
นํ .ามันเบนซินทีปรับตัวสูงขึ .นตามราคาตลาดโลก

การกําหนดราคาก๊ าซ LPG
โครงสร้ างราคาก๊ าซ LPG ในปั จจุบนั เป็ นแบบกึงลอยตัว โดยภาครัฐยังคงควบคุมราคาขาย ณ โรงกลัน และให้
ผู้ค้าเป็ นผู้กําหนดราคาขายปลีกโดยภาครัฐเป็ นผู้กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนนํ .ามันเชื .อเพลิงสําหรับก๊ าซ LPG ทีใช้ ใน
ภาคการขนส่ง ภาคครัวเรื อน และภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ ราคาขายปลีกก๊ าซ LPG ในแต่ละภาคเศรษฐกิจมีความ
แตกต่างกัน

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซ LPG
แม้ วา่ ภาครัฐจะมีการปรับราคาก๊ าซ LPG ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ สูงขึ .น แต่ปริ มาณความต้ องการใช้ ก๊าซ LPG
ยังคงเพิมขึ .นอย่างต่อเนืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศทีส่งผลให้ มีความต้ องการใช้
พลังงานเพิมมากขึ .น ประกอบกับราคานํ .ามันทีมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ .นส่งผลให้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งหันมา
ใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื .อเพลิงมากยิงขึ .น ทําให้ ความต้ องการใช้ ก๊าซ LPG ยังคงปรับตัวเพิมขึ .นอย่างต่อเนือง
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การแข่ งขันและส่ วนแบ่ งทางการตลาด
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ คู ้ าก๊ าซ LPG ซึงได้ รับอนุญาตตามมาตรา > ทีจําหน่ายก๊ าซ LPG เพือใช้ เป็ นเชื .อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและครัวเรื อน ทังสิ
. .น ]> ราย ดังนี .
(หน่ วย : พันตัน)

ชื2อ
] บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
A บริ ษัท เวิลด์แก๊ ส (ประเทศไทย) จํากัด
D บริ ษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด
(มหาชน)
C บริ ษัท สยามแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
จํากัด (มหาชน)
B บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
_ บริ ษัท ปิ คนิค คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
> บริ ษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด
` บริ ษัท พลังอัศวิน จํากัด
l บริ ษัท ออร์ คิด แก๊ ส (ประเทศไทย) จํากัด
]\ บริ ษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
]] บริ ษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน จํากัด
]A บริ ษัท เอ็นเอส แก๊ ส แอลพีจี จํากัด
]D บริ ษัท อูโน่แก๊ ส จํากัด
]C บริ ษัท แสงทองปิ โตรเลียม จํากัด
DG บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
]_ บริ ษัท ยูไนเต็ดแก๊ ส จํากัด
]> บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
]` บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
]l บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิz จํากัด (มหาชน)
รวม

ปี FGGG
ปี FGG]
ปี FGGH
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%
1,828.27 38.80 1,698.64 35.57 A,086.79 37.00
877.73 18.63
817.89 17.13
665.38 11.80
598.28
651.75
228.12
121.76
17.40
76.07
17.28
56.04
35.08
82.09
48.56
9.28
40.34
4.15
20.13
4,712.33

ที2มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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12.70

599.15

13.83
604.26
4.84
257.31
2.58
179.68
0.37
134.01
1.61
111.53
0.37
76.12
1.19
55.14
0.74
48.02
1.74
73.93
1.03
56.09
0.20
22.56
0.86
35.12
0.09
6.03
0.43
100.00 4,775.48

12.55

B>`.`]

10.26

12.65
BCA.C_
491.54
5.39
281.55
3.76
202.48
2.81
137.56
2.34
119.95
103.81
1.59
96.09
1.15
>A.lD
1.01
_C.DB
1.55
_A.]B
1.17
GG.6E
0.47
CA.]>
0.74
Al.]l
0.13
>.AB
100.00 5,639.85

9.62
8.72
4.99
3.59
2.44
2.13
1.84
1.70
1.29
1.14
1.10
0.98
0.75
0.52
0.13
100.00

ผู้ค้าตามมาตรา > สามารถจําแนกออกเป็ น A กลุม่ ตามส่วนแบ่งการตลาด คือ ผู้ค้าตามมาตรา > รายใหญ่ ซึงแต่
ละรายมีสว่ นแบ่งการตลาดมากกว่าร้ อยละ ]\ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั.
C ราย ได้ แก่ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริ ษัท สยาม
แก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท เวิลด์แก๊ ส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิ
คัลส์ จํากัด (มหาชน) (ปั จจุบนั บริ ษัท เวิลด์แก๊ ส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จํากัด
(มหาชน) รวมกันเป็ นบริ ษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)) ซึงมีสว่ นแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้ อยละ >] และ
ผู้ค้าตามมาตรา > ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึงมีสว่ นแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้ อยละ Al
ทัง. นีผ. ้ ูค้ าตามมาตรา > รายใหญ่ เป็ นผู้ผลิต / ผู้ค้ารายใหญ่ ทีมี รายได้ ห ลักจากการจํ าหน่ายก๊ าซ LPG ในภาค
ครัวเรื อน (ก๊ าซหุงต้ ม) เป็ นหลัก ในขณะทีผู้ค้าตามมาตรา > ขนาดกลางและขนาดเล็กจะมุ่งเน้ นการค้ าก๊ าซ LPG เพือเป็ น
เชื .อเพลิงยานยนต์เป็ นหลัก อาทิเช่น บริ ษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากัด บริ ษัท พลังอัศวิน จํากัด บริ ษัท ไทยแก๊ ส คอร์
ปอเรชัน จํากัด และบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น

การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จากการเพิมขึ .นของปริ มาณความต้ องการใช้ ประกอบกับแนวโน้ มการปรับราคาลอยตัวของก๊ าซ LPG โดยเฉพาะใน
ส่วนของก๊ าซหุงต้ มและเชื .อเพลิงยานยนต์ ส่งผลให้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เข้ าสูธ่ ุรกิจเพิมมากขึ .น ดังจะเห็นได้ จากจํานวน
ผู้ค้าก๊ าซ LPG ตามมาตรา > ทีเพิมขึ .นจาก ]C รายในปี ABBC เป็ น ]> รายในปี ABB> นอกจากนี . ผู้ค้าตามมาตรา > ราย
ใหญ่ยงั มีแนวโน้ มเข้ าสูธ่ ุรกิจสถานีบริ การก๊ าซ LPG มากขึ .นตามจํานวนยานยนต์ทีใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื .อเพลิงทีเพิมมากขึ .น
ส่งผลให้ จํานวนสถานีบริ การก๊ าซ LPG ปรับตัวเพิมขึ .นจาก 1,037 สถานีในปี ABBC เป็ น ],`_\ สถานีในปี ABB>
การเพิมขึ .นของจํานวนผู้ประกอบการดังกล่าวส่งผลให้ มีการแข่งขันในธุรกิจเพิมสูงมากขึ .น อย่างไรก็ตาม ในการ
ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน่ายก๊ าซ LPG ให้ กบั สถานีบริ การ โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงโรงบรรจุก๊าซนัน. จะต้ องได้ รับ
อนุญาตตามมาตรา > ของพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD ซึงผู้ขออนุญาตจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ดังนี .
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็ นผู้ค้าตามมาตรา H
- มีทนุ จดทะเบียนมากกว่า 50 ล้ านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนตังแต่
. 100 ล้ านบาทขึ .นไป
- มีปริ มาณการค้ าประจําปี ตังแต่
. 5\,000 ตันขึ .นไป ซึงต้ องแจ้ งต่อกรมธุรกิจพลังงาน
- มีการสํารองก๊ าซในอัตราร้ อยละ ] ของปริ มาณการค้ าประจําปี
ด้ วยข้ อกํ าหนดทางคุณ สมบัติของผู้อนุญ าตดังกล่าว ทําให้ ผ้ ูประกอบการขนาดเล็กเข้ าสู่ธุรกิ จได้ ยากยิงขึน.
นอกจากนี .การแข่งขันในธุรกิจค้ าก๊ าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านันแต่
. ยงั รวมถึงการแข่งขันในด้ านคุณภาพ
การบริ การ ความรวดเร็ วในการขนส่งก๊ าซ รวมถึงการให้ บริ การทางเทคนิคอืนๆ แก่ลกู ค้ า ซึงจะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมทีอยูใ่ นธุรกิจได้ ลาํ บากมากขึ .น
นอกจากนี .การแข่งขันในธุรกิจจัดจําหน่ายก๊ าซ LPG ระหว่างผู้ค้ามาตรา > ไม่ใช่การแข่งขันด้ านราคาเพียงอย่าง
เดียว คุณภาพของการบริ การยังเป็ นสิงสําคัญ นอกจากนี .การขยายธุรกิจทังในเชิ
. งกว้ างและเชิงลึกไปยังธุรกิจทีเกียวข้ องกับ
การจัดจําหน่ายก๊ าซ LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริ การ ธุรกิจบริ การติดตังระบบก๊
.
าซสําหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
เป็ นการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย และทําให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถให้ บริ การทีครอบคลุมและครบวงจรให้ กบั ลูกค้ าที
ช่วยสร้ างคุณค่าในธุรกิจและสร้ างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอืนในอุตสาหกรรม

20

กฎหมายและหน่ วยงานกํากับที2เกี2ยวข้ อง
จากการทีบริ ษัทฯ เป็ นผู้ค้าตามมาตรา > และ GG เป็ นผู้ขนส่งนํ .ามันเชื .อเพลิงตามมาตรา ]A ของพระราชบัญญัติ
การค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD จึงมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศ
ทีสําคัญ ดังนี .
1. พระราชบัญญัตกิ ารค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD และพระราชบัญญัติการค้ านํ .ามันเชื .อเพลิง (ฉบับที A) พ.ศ.
ABB\
2. พระราชบัญญัตคิ วบคุมนํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCA
3. พระราชกําหนดแก้ ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนนํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. AB]_
4. พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ABAA
5. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้ วยเรื องทีเกียวข้ องกับการค้ าและการขนส่งนํ .ามัน
เชื .อเพลิง

ผลกระทบต่ อสิ2งแวดล้ อม
ในการดําเนินธุรกิจจัดหา จัดจําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG ของบริ ษัทฯ ในแต่ละขันตอนการดํ
.
าเนินงานตังแต่
. การ
จัดหา จัดเก็บ และขนส่งก๊ าซ LPG นัน. ไม่มีกระบวนการใดทีมีการปล่อยของเสียทิ .งลงสูส่ งแวดล้
ิ
อมภายนอก อย่างไรก็ตาม
ด้ วยลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัททีเกียวข้ องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ
บริ ษัทฯจึงต้ องปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ในด้ านทีเกียวกับความปลอดภัยทีออกโดยหน่วยงานกํากับทีเกียวข้ อง อาทิเช่น กรมธุรกิจ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพือป้องกัน
อันตรายทีอาจเกิดขึ .นกับสุขภาพและสิงแวดล้ อม ทังนี
. . ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีทีเกียวข้ องกับสิงแวดล้ อม

งานระหว่ างส่ งมอบ
-ไม่มี-
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ธุรกิจบริการติดตัง9 ระบบก๊ าซรถยนต์ และก่ อสร้ างระบบก๊ าซ
ในอุตสาหกรรม
กลุ่ม บริ ษั ท ดํ าเนิ น ธุรกิ จ บริ การติ ด ตัง. ระบบก๊ าซในรถยนต์ ก่ อ สร้ างระบบท่อ ก๊ า ซอุต สาหกรรม ไปจนถึ งการ
จําหน่ายอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องกับระบบก๊ าซ โดยบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด: TT เป็ นผู้ดําเนินการ
โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณ ร้ อยละ 13.00 ร้ อยละ 6.18 และร้ อยละ 5.\\ ของรายได้ จากการขายและบริ การของกลุม่
บริ ษัทระหว่างปี 255B – 2557 อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการแล้ วพบว่า TT มีผลกําไรในปี 2557 ใน
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 ของกําไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัท เนืองจากจากการปรับลดลงของรายได้ ของ TT และการเพิมขึ .นของ
ผลกําไรจากธุรกิจจัดจําหน่ายก๊ าซ LPG ของกลุม่ บริ ษัท

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การให้ บริ การของ TT สามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะตามประเภทของลูกค้ าและลักษณะของงาน คือ การ
ติดตังระบบก๊
.
าซในรถยนต์และการก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยสัดส่วนรายได้ ของ TT สําหรับการ
ให้ บริ การทัง. 2 ประเภทระหว่างปี 255B –ABB> สามารถสรุปได้ ดงั นี .
ติดตังระบบก๊
.
าซในรถยนต์
ก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรม

ปี 2555
_l._`%
D\.DA%

ปี 2556
C_.]>%
BD.`D%

ปี 2557
AB.D\%
>C.>\%

1. การให้ บริการติดตัง9 ระบบก๊ าซในรถยนต์
TT ให้ บริ การติดตังก๊
. าซรถยนต์แบบใช้ เชื .อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทวไปโดยใช้
ั
อปุ กรณ์ควบคุมการจ่าย
ก๊ าซยีห้ อ Zavoli ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี ซึงการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ของ TT นัน. สามารถจําแนกได้ เป็ น 3
ระบบ คือ
ระบบ
1. ระบบเชื .อเพลิง 2 ชนิด
(Bi-fuel)
2. ระบบเชื .อเพลิงร่วมกัน
(Dual-fuel)

เชือ9 เพลิง
เครื องยนต์ เบนซิ น ติ ด ตั ง. ระบบก๊ าซธรรมชาติ อัด (NGV) หรื อ ระบบก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) โดยผู้ใช้ รถยนต์ สามารถเลือกการใช้ เชือ. เพลิงเบนซิน
หรื อ เชื .อเพลิงก๊ าซธรรมชาติทีเจ้ าของรถยนต์ติดตังได้
. ด้วยตนเอง
เครื องยนต์ดีเซล ติดตังระบบก๊
.
าซ ธรรมชาติอดั (NGV) โดยจ่ายเชือ. เพลิงดีเซล
และ NGV พร้ อมกัน ในอัตราส่วนผสมทีเหมาะสม

3. ระบบใช้ เชื .อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ การดัดแปลงเครื องยนต์ดีเซล เพือใช้ เชื .อเพลิงระบบก๊ าซธรรมชาติอดั (NGV) ซึง
อัด (NGV) หรื อระบบก๊ าซ
ส่วนใหญ่เป็ นรถบรรทุกหรื อรถโดยสารขนาดใหญ่ทีใช้ เชือ. เพลิง ก๊ าซธรรมชาติ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพียง อัด (NGV)
อย่างเดียว (Dedicated)
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ทังนี
. . ในการให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ TT จะมีพนักงานคอยให้ คําแนะนําแก่ลกู ค้ าเพือแนะนําระบบก๊ าซ
รถยนต์ ที เหมาะสมกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ าภายในงบประมาณที กํ าหนด โดยมี จุด ให้ บ ริ ก ารติ ด ตัง. 2 แห่ ง คื อ ที
สํานักงานใหญ่ บางแค และทีสํานักงานสาขา จ.สมุทรปราการ ซึงสามารถรองรับการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ได้ ประมาณ
200 คันต่อเดือน ทังนี
. .บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแต่งตังร้. านติดตังก๊
. าซรถยนต์ทวไปให้
ั
เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
เพือควบคุมคุณภาพการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ให้ ได้ ตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากการให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์
แล้ ว บริ ษัทฯ มีการจําหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊ าซ และ อะไหล่ ให้ แก่ลกู ค้ าทัวไปอีกด้ วย
ตัวอย่ าง อุปกรณ์ ควบคุมการจ่ ายเชือ9 เพลิง NGV / LPG

อุปกรณ์ ควบคุมการจ่ ายเชือ9 เพลิง
NGV สําหรับเครื2องยนต์ 4 สูบ

อุปกรณ์ ควบคุมการจ่ ายเชือ9 เพลิง
NGV สําหรับเครื2องยนต์ 6 สูบ

ถังก๊ าซ NGV

ตัวอย่ าง อุปกรณ์ อะไหล่ ท2 จี าํ หน่ ายให้ แก่ ลกู ค้ า

หัวฉีดก๊ าซ NGV

หม้ อต้ มระบบหัวฉีด

กล่ องควบคุมการฉีดจ่ ายก๊ าซ

การประกอบธุรกิจบริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์นนั . จะต้ องได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการเป็ นผู้
ติดตังส่
. วนควบและเครื องอุปกรณ์ของรถทีใช้ ก๊าซธรรมชาติอดั (NGV) และรถทีใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เป็ นเชื .อเพลิง
โดยใบอนุญาตในการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ของ TT ทีสํานักงานใหญ่ และสาขาสมุทรปราการสามารถสรุปได้ ดงั นี .
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ใบอนุญาตติดตัง9 อุปกรณ์ จ่ายเชือ9 เพลิง LPG และ NGV จากกรมการขนส่ งทางบก
ประเภท
ประเภทเครื2องยนต์
ประเภทอุปกรณ์ ก๊าซที2ตดิ ตัง9
รถ
สํานักงานใหญ่
รถยนต์ เบนซิน ดีเซล ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ า ซธรรมชาติ อัด (NGV) / ก๊ าซปิ โตรเลีย มเหลว
(LPG)
รถขนส่ง ไม่ระบุ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
สมุทรปราการ
รถยนต์ ดีเซลและเบนซิน
ก๊ า ซธรรมชาติ อัด (NGV) / ก๊ าซปิ โตรเลีย มเหลว
(LPG)
รถขนส่ง ไม่ระบุ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
จํานวนรถยนต์ ท2 ี TT ให้ บริการติดตัง9 ระบบก๊ าซระหว่ างปี 255G – 255H สามารถแสดงได้ ดังนี 9
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ระบบ NGV
615
278
ll
ระบบ LPG
581
206
]C]
รวม
1,196
484
FdS
2. งานก่ อสร้ างระบบท่ อก๊ าซอุตสาหกรรม
TT ให้ บริ การงานติดตังระบบท่
.
อก๊ าซอุตสาหกรรม ได้ แก่ การก่อสร้ างคลังก๊ าซ การเดินระบบท่อก๊ าซในคลังก๊ าซ
โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริ การก๊ าซ รถบรรทุกก๊ าซ ตลอดจนระบบท่อก๊ าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทังร้. านอาหารหรื อ
ห้ างสรรพสินค้ าทีใช้ ก๊าซเป็ นเชื .อเพลิงในการหุงต้ ม ทังที
. เป็ นลักษณะถังเก็บและจ่ายก๊ าซขนาด 1 ตันถึง 4.3 ตัน และทีเป็ น
กลุม่ ถังก๊ าซ 48 กิโลกรัม ภายใต้ การกํากับดูแล ออกแบบ คํานวณ โดยทีมวิศวกรทีมีความชํานาญและประสบการณ์ โดย
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้ านการผลิต ติดตัง. และ การขาย จากสถาบัน UKAS

การเดินระบบท่ อก๊ าซ
ในคลังก๊ าซ

การเดินระบบท่ อก๊ าซ
ในสถานีบริการ

การติดตัง9 ถังก๊ าซขนาดใหญ่
ในรถบรรทุกก๊ าซ

นอกจากการให้ บริ การก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรมแล้ ว TT มีการจําหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสําหรับโรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริ การ รถขนก๊ าซ โรงงานอุตสาหกรรมทีใช้ ก๊าซเป็ นเชื .อเพลิง ให้ แก่ลกู ค้ าทัวไป โดยอุปกรณ์ที TT จําหน่ายเป็ น
อุปกรณ์สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
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1) อุปกรณ์ ท2 ี TT ซือ9 มาจากตัวแทนจําหน่ ายรายอื2น
ซึงเป็ นอุปกรณ์ ทีได้ รับมาตรฐานเป็ นทียอมรับและใช้ กันอย่างแพร่ หลาย โดยส่วนใหญ่ เป็ นอุปกรณ์ ทีผลิตจาก
ต่างประเทศ และมีตวั แทนจําหน่ายในประเทศไทย เช่น ยีห้ อ Rego, Fischer , Blackmerเป็ นต้ น โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ น
อุป กรณ์ ที TT ใช้ ในงานให้ บริ การติ ดตัง. ระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรม และนํามาจําหน่ายให้ แก่ลูกค้ าทัวไปในกรณี ลูกค้ า
ต้ องการ
ตัวอย่ าง อุปกรณ์ ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที2บริษัทฯมีการจําหน่ าย

วาล์ วนิรภัย

วาล์ วควบคุมการไหลของก๊ าซ

2) อุปกรณ์ ท2 ี TT ผลิตเองเพื2อจําหน่ าย
เป็ นอุปกรณ์ ทีบริ ษัทฯ ทําการพัฒนาขึ .น หรื อปรับปรุ งขึ .น จากเดิมทีต้ องทําการนําเข้ าจากต่างประเทศซึงมีราคา
แพง เช่นเครื องเตือนก๊ าซรัวในท้ องตลาด โดย TT ทําการพัฒนาแผงวงจรไฟฟ้ าเพือผลิตเครื องเตือนก๊ าซรัวร่วมกับอาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทงในอุ
ั . ปกรณ์ ส่วนใหญ่ สามารถผลิตและจัดหาได้ ในประเทศไทย โดยทําการนําเข้ าเฉพาะเครื อง
เซ็นเซอร์ ตรวจจับก๊ าซรัวนําจากประเทศญีปุ่ น ข้ อต่อสวมเร็ ว (Coupling) หัวท่อรับก๊ าซ และฝาครอบหัวท่อรับก๊ าซ ซึงใช้ ใน
การสวมเพือส่งและรับก๊ าซ LPG โดย TT สังทําทองเหลือง อลูมิเนียม หรื อ สแตนเลส ทีหล่อขึ .นรูปชื .นเดียวจากภายนอกมา
กลึงให้ ได้ ขนาดตามทีกําหนด ทําให้ สนิ ค้ าของ TT มีความคงทนไม่แตกหักง่ายเพราะหล่อขึ .นเป็ นชิ .นเดียว
ตัวอย่ าง อุปกรณ์ ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที2บริษัทฯผลิตและประกอบเพื2อจําหน่ าย

ข้ อต่ อสวมเร็ว / หัวท่ อรับก๊ าซ /

เครื2องเตือนก๊ าซรั2ว

ฝาครอบหัวท่ อรับก๊ าซ
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ในการประกอบธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ ก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรมและจําหน่ายอุปกรณ์
นัน. บริ ษัทฯกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด ซึงสามารถสรุปได้ ดงั นี .

ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย

ช่องทางการจําหน่าย

งานติดตัง9 ระบบก๊ าซในรถยนต์

งานก่ อสร้ างระบบท่ อก๊ าซอุตสาหกรรม

ผู้ใช้ บริ การติดตังก๊
. าซรถยนต์ระบบ LPG ซึงส่วน
ใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดาทัวไป
ผู้ใช้ บริ การติดตังก๊
. าซรถยนต์ระบบ NGV เพือลด
ต้ นทุนค่าเชือ. เพลิง เช่น รถบริ การสาธารณะ รถ
ของหน่วยงานสํานักงานต่างๆ เป็ นต้ น
การลงโฆษณาประชาสัม พั น ธ์ ใ นนิ ต ยสารที
เกียวข้ องกับแก๊ สรถยนต์ เช่น นิตยสารแก๊ สไทย
การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน การจัดแสดง
สินค้ าตามพื .นทีโมเดอร์ นเทรดต่างๆ
สํ า หรั บ NGV จะมี ก ารช่ อ งทางการจํ า หน่ า ย
เพิ มเติ ม ผ่านสมาคมรถเช่า สหกรณ์ รถแท๊ ก ซี
หรื อ หน่วยงานต่างๆ ที มี รถยนต์ ส่ว นกลาง ซึง
กลุ่มบริ ษัทมีพนักงานทีรับผิดชอบในการติดต่อ
เพื อนํ า เสนอระบบก๊ าซรถยนต์ ใ ห้ แ ก่ ลูก ค้ า 2
ท่าน

ผู้ประกอบการทีมีความเกียวข้ องกับระบบ
ก๊ าซ เช่น ผู้ค้าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว, โรงงาน
อุตสาหกรรมทีใช้ ก๊าซเป็ นเชื .อเพลิงและศูนย์
อาหารของห้ างโมเดิร์นเทรด ทีมีการใช้ ก๊าซ
LPG เป็ นเชื .อเพลิงในการหุงต้ ม
ติ ด ต่ อ โดยตรงโดยกลุ่ม บริ ษั ท มี พ นัก งาน
ของบริ ษั ทฯที รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ต่ อ
โดยตรงกับลูกค้ า

นโยบายการกําหนดราคา กํ า ห น ด ราค า โด ย ต้ น ทุ น ส่ ว น เพิ ม แ ล ะ กําหนดราคาในลักษณะต้ นทุนส่วนเพิมโดย
เทียบเคียงราคากับผู้ประกอบการรายอืน ๆ ใน การประเมินระยะเวลาทํางาน และต้ นทุน
อุตสาหกรรม
ค่าสินค้ าแยกตามแต่ละงาน

กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
การประกอบธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซ ทังในส่
. วนของก๊ าซรถยนต์และก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรมนัน.
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพเป็ นทียอมรับและเชือถือได้ เพือรักษาคุณภาพของงาน และลด
ต้ นทุนในการให้ บริ การภายหลังการขาย รวมทังเพื
. อสร้ างภาพลักษณ์ทีน่าเชือถือ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
•

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การให้ บริการติดตัง9 ระบบก๊ าซรถยนต์
อุปกรณ์หลักในการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ประกอบด้ วย อุปกรณ์ในการติดตังระบบก๊
.
าซ ถังก๊ าซระบบต่างๆ และวัสดุ
สิ .นเปลืองต่างๆ ทังนี
. . TT ตระหนักถึงความสําคัญในเรื องของระบบความปลอดภัย รวมทังให้
. อปุ กรณ์ต่างๆ มีอายุการ
ใช้ งานทีเหมาะสมกับอายุของรถยนต์จึงนําเข้ าอุปกรณ์ ในการติดตังจากประเทศอิ
.
ตาลีเป็ นหลัก ในส่วนของถังก๊ าซ
ระบบต่างๆ นัน. บริ ษัทฯทําการจัดหาโดยซื .อจากผู้ผลิตในประเทศสําหรับถังก๊ าซเพือติดตังระบบ
.
LPG และทําการซื .อ
จากผู้ผลิตในต่างประเทศซึงปั จจุบนั มีการตังบริ
. ษัทย่อยในประเทศไทยสําหรับถังก๊ าซเพือติดตังระบบ
.
NGV
การให้ บริการติดตัง9 ท่ อก๊ าซอุตสาหกรรม
อุปกรณ์หลักในการติดตังระบบท่
.
อก๊ าซอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย ท่อก๊ าซ และอุปกรณ์เกียวเนืองเพือเพิม
ประสิทธิภาพหรื อความคล่องตัวในใช้ งาน เช่น การติดตังระบบหม้
.
อต้ มก๊ าซอุตสาหกรรม เพือเปลียนสถานะของก๊ าซ
จากของเหลวให้ เป็ นก๊ าซ, การติดตังระบบปรั
.
บปริ มาณก๊ าซ, การติดตังเครื
. องเตือนสัญญาณการรัวของก๊ าซเพือเพิม
ความปลอดภัย เป็ นต้ น ทังนี
. . ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ทําการซื .อท่อก๊ าซจากผู้ผลิตใน
ประเทศ
ในส่วนของอุปกรณ์ทีเกียวเนืองในการติดตังนั
. นส่
. วนใหญ่จะเป็ นการซื .อจากตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตใน
ต่างประเทศทีมาตังในประเทศไทย
.
•

กระบวนการให้ บริการ

การให้ บริ การของ TT สําหรับการติดตังระบบก๊
.
าซ สามารถอธิบายพอสังเขปได้ ดงั นี .
การให้ บริการติดตัง9 ระบบก๊ าซรถยนต์
1. พนักงานของบริ ษัทฯ ให้ คาํ แนะนําเรื องระบบก๊ าซรถยนต์แก่ลกู ค้ า เพือให้ ลกู ค้ าพิจารณาความต้ องการรวมทัง.
ประเมินค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องและนําเสนอระบบก๊ าซรถยนต์ทีเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า
2. ให้ บริ การในการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ โดยทัวไป จะใช้ เวลา 2 วันทําการ ซึงกลุม่ บริ ษัทจะดําเนินการติดตัง.
ระบบก๊ าซและทําการออกใบรับรองการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์
รวมทังใบรั
. บรองความปลอดภัยในการติดตัง.
เพือให้ ลกู ค้ าใช้ เป็ นเอกสารประกอบการยืนแจ้ งการเปลียนแปลงระบบเชื .อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีการให้ บริ การติดตัง. 2 แห่ง คือ ทีสํานักงานใหญ่ และสาขาสมุทรปราการ โดยมี
การว่าจ้ างช่างติดตังซึ
. งเป็ นบุคคลภายนอก จํานวน 4 ทีม ในการให้ บริ การติดตังและจ่
.
ายค่าตอบแทนเป็ นจํานวนครัง. ทีให้
ติดตัง. โดยจะดําเนินงานภายใต้ การควบคุมของพนักงานตรวจสอบและหัวหน้ าช่างซึงเป็ นพนักงานประจําของบริ ษัทฯ
ทังนี
. .บริ ษัทฯ มีนโยบายรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการติดตังโดยแบ่
.
งตามประเภทของรถยนต์และการใช้
งานดังนี . : ระยะเวลา 1 ปี สําหรับรถบริ การสาธารณะ A ปี สําหรับรถยนต์สว่ นบุคคล และ 3 ปี สําหรับรถยนต์สว่ นบุคคล
ป้ายแดง โดยระหว่างปี 255B – 255> มีคา่ ใช้ จ่ายทีเกิดขึ .นเนืองจากการรับประกันดังกล่าวประมาณ 200,000 – 300,000
บาทต่อปี ซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.D0 ของรายได้ ของ TT
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การให้ บริการก่ อสร้ างระบบท่ อก๊ าซอุตสาหกรรม
1. พนักงานของบริ ษัทฯ จะประเมินความต้ องการใช้ ก๊าซของลูกค้ า เพือนําเสนอระบบท่อในการกระจายก๊ าซ
และระบบการจัดเก็บก๊ าซเพือสํารองในการใช้ งานทีเหมาะสม
2. พิจารณาต้ นทุนในส่วนของอุปกรณ์ ทีใช้ ในการก่อสร้ างและติดตังระบบท่
.
อก๊ าซ ระยะเวลาในการก่อสร้ าง
เพือกําหนดแผนงานนําเสนอต่อลูกค้ า รวมทังอาจนํ
.
าเสนอบริ การในการยืนขออนุญาตใช้ งานระบบก๊ าซ
ต่อกรมธุรกิจพลังงานในกรณีทีปริ มาณการใช้ ก๊าซของลูกค้ าเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด
3. นําเสนอการให้ บริ การก่อสร้ างและติดตังระบบท่
.
อก๊ าซอุตสาหกรรมให้ แก่ลกู ค้ าและให้ บริ การตามขอบเขต
งานทีกํ าหนด ทัง. นีโ. ดยทัวไประยะเวลาในการให้ บ ริ การส่วนใหญ่ จะประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ซึงรวมถึง
กระบวนการในการยืนขออนุญาตต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทมีพนักงานในการให้ บริ การติดตังระบบท่
.
ออุตสาหกรรม > คน สําหรับการ
ก่อสร้ างคลังก๊ าซ บริ ษัทฯ ใช้ การทําสัญญาจ้ างเหมาเพือควบคุมต้ นทุนในการให้ บริ การ
•

ผู้ประกอบรายอื2นในอุตสาหกรรม

การให้ บริการติดตัง9 ระบบก๊ าซรถยนต์
การให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์เป็ นธุรกิจทีมีผ้ ปู ระกอบการหลายราย ทังในลั
. กษณะผู้ติดตังรายย่
.
อยและบริษัท
รายใหญ่ โดย TT ถือเป็ นผู้ให้ บริ การติดตังรายใหญ่
.
สาํ หรับการติดตังก๊
. าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็ นรายย่อย
สําหรับการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ระบบ LPG ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ารายย่อยและใช้ อปุ กรณ์จากประเทศจีน
ทังนี
. . ผู้ประกอบการรายใหญ่ของการติดตังระบบ
.
NGV ได้ แก่ บริ ษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัลแก๊ สจํากัด, บริ ษัทสแกน อินเตอร์
จํากัด และ บริ ษัท ส.ศิริแสง จํากัด เป็ นต้ น ในส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่ของการติดตังระบบ
.
LPG ได้ แก่ กลุม่
ตัวแทนการติดตังของ
. บริ ษัท เอนเนอร์ จี รี ฟอร์ ม จํากัดและกลุม่ ตัวแทนการติดตังของบริ
.
ษัท เอ็ม.เอส.เซอร์ วิส เซ็นเตอร์
จํากัด
การให้ บริการก่ อสร้ างระบบท่ อก๊ าซอุตสาหกรรม
การให้ บริ การก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรม ผู้ให้ บริ การส่วนใหญ่เป็ นผู้รับเหมารายย่อยซึงมักให้ บริ การแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในส่วนของ TT ถือเป็ นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมที
เกียวข้ องกับก๊ าซโดยตรง ทําให้ ลูกค้ าส่วนใหญ่ของ TT จะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ ซึงให้
ความสําคัญในเรื องของระบบความปลอดภัย
จึงมักใช้ บริ การติดตังจากผู
.
้ ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที
เชือถือได้ ในรูปแบบบริ ษัทซึงมีน้อยราย เช่น บริษัท ท้ อปแก๊ ส จํากัด บริ ษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จํากัด บริ ษัท
ซุปเปอร์ เซ็นทรัลแก๊ ส จํากัด เป็ นต้ น
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ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
การประกอบธุรกิจให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรมของกลุม่ บริ ษัท ดําเนินการ
โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด : RE โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 3.45 ร้ อยละ
3.11 และร้ อยละ 3.CD ของรายได้ จากการขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทในปี 255B – 255> อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาใน
ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการพบว่าในปี 2556 มีผลกําไรในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 18 ของกําไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัท อย่างไรก็
ตามสัดส่วนดังกล่าวปรับตัวเพิมขึ .นเป็ นร้ อยละ AD ในปี 2557 จากการปรับตัวเพิมขึ .นของรายได้ จากการบริ การ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การให้ บริ การของ RE เป็ นการให้ บริ การทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในการทดสอบและให้
ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชียวชาญอิสระให้ กบั องค์กรต่างๆ เพือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรื อ
ประเมินสภาพเพือซ่อมบํารุง ซึงอาจเป็ นผลมาจากข้ อบังคับทางกฎหมาย หรื อความต้ องการของลูกค้ าเอง
ทังนี
. . การให้ บริการของ RE สามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะหลัก คือ
1. การให้ บริ การทดสอบโดยไม่ทาํ ลาย (Non-Destructive Testing)
เป็ นกระบวนการทดสอบเพือหาความผิดปกติ หรื อข้ อบกพร่องของชิ .นงาน โดยใช้ กระบวนการทางฟิ สกิ ส์ซงึ
ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชิ .นงานนันๆ
. เช่น
- การทดสอบด้ วยรังสี : เป็ นการตรวจสอบหารอยตําหนิภายในวัสดุ โดยใช้ สารกัมมันตภาพรังสีและใช้
แผ่นฟิ ล์มบันทึกข้ อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ ทดสอบรอยเชือม เช่น ในโรงกลันนํ .ามัน ท่อขนส่ง เป็ นต้ น
- การทดสอบด้ วยคลืนเสียง : เป็ นการตรวจสอบความหนาเพือหาความบกพร่องของเนื .อวัสดุ เช่น ถัง
ระบบท่อ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ด้ วยการใช้ คลืนเสียง
- การทดสอบด้ วยอนุภาคแม่เหล็ก : เป็ นการวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้ การเหนียวนําจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ ากระแสตรงหรื อกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ ตรวจสอบงานท่อ หรื องานโครงสร้ าง
โลหะ
- การทดสอบด้ วยสารแทรกซึม : เป็ นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ .นงาน หรื อวัสดุทีไม่มีรูพรุน
โดยการแทรกซึมของนํ .ายา เพือหารอยเคลือบทีไม่เรี ยบร้ อยอันอาจจะเกิดความชื .นหรื อนํ .าซึมผ่านได้
- การทดสอบด้ วยสายตา : เป็ นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ .นงาน เช่น รอยขีดข่วน หรื อรอย
เคลือบทีไม่เรี ยบร้ อย อันอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ .นงานได้
2. การให้ บริ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
เป็ นกระบวนการตรวจสอบเพือรับรองคุณภาพงาน ซึงรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทาํ ลายชิ .นงาน เพือ
ประมวลผลและรับรองสภาพการใช้ งานของชิ .นงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็ นการ
ตรวจสอบก่อนการเปิ ดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างทําการติดตัง. หรื อการตรวจสอบภายหลังการใช้
งาน รวมทังการตรวจสอบเพื
.
อเป็ นการรับรองทางกฎหมายให้ แก่ลกู ค้ า เช่น การรับรองถังบรรจุ LPG/NGV
การทดสอบครบวาระ ณ คลังเก็บก๊ าซโรงบรรจุก๊าซสถานีให้ บริ การก๊ าซ เป็ นต้ น
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ทังนี
. . การให้ บริ การตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ .นอยูก่ บั ลักษณะงานทีจะให้ ตรวจสอบ โดยหากเป็ นการ
ตรวจสอบระบบท่อก๊ าซในคลังก๊ าซหรื อสถานีบริการก๊ าซ เพือหารอยรัว อาจใช้ เครื องมือทัวไป โดยไม่ต้องใช้ เครื องมือพิเศษ
แบบการตรวจแบบ NDTแต่หากเป็ นงานทีต้ องหารอยตําหนิภายในโครงสร้ างของวัสดุทีไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า
จะต้ องใช้ กระบวนการ NDT ตัวอย่างของการทดสอบด้ วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยต่อ
การใช้ งานของภาชนะรับแรงดันสูงอาทิเช่นถังบรรจุก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas)
ขนาดใหญ่หม้ อต้ มไอนํ .า (Boiler) เป็ นต้ น

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายคือ ผู้ประกอบการทีมีความเกียวข้ องกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้าก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
โรงบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว สถานีบริ การ เป็ นต้ น ซึงผู้ประกอบการดังกล่าวมี ข้อกํ าหนดตามกฎหมายทีต้ องทําการ
ตรวจสอบและทดสอบเมือครบวาระ เช่น ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี หรื อทุก 5 ปี ทํ าให้ ลูกค้ าส่วนใหญ่ มักมีการให้ บ ริ การอย่าง
ต่อเนือง นอกจากนันตั
. งแต่
. ปี 2556 กรมธุรกิจพลังงานได้ ขยายขอบเขตในการตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้ ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวครอบคลุมถึงผู้ใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในลักษณะก๊ าซหุงต้ มทีมีปริ มาณการจัดเก็บเกินกว่า 250 กิโลกรัม
ทําให้ โมเดอร์ นเทรดซึงมีการใช้ ระบบท่อก๊ าซเป็ นเชื .อเพลิงในการหุงต้ ม หรื อโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กทีใช้ ก๊าซหุงต้ ม
เป็ นเชื .อเพลิงในการให้ ความร้ อน ต้ องทําการทดสอบคุณภาพของการจัดเก็บและการกระจาย จากเดิมกรมธุรกิจพลังงาน
ควบคุมเฉพาะผู้ประกอบการทีมีถงั เก็บก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวขนาดใหญ่เท่านัน. ส่งผลให้ ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายของบริ ษัทฯ มี
ขอบเขตทีกว้ างขึ .น
ช่ องทางการจําหน่ าย
ช่องทางการจําหน่ายในการเข้ าถึงลูกค้ าของ RE สามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกค้ าภายในกลุ่มบริ ษั ททาคูนิเช่น สถานีบริ การซึงซื .อก๊ าซปิ โตรเลียมจาก TG, ลูกค้ าติดตัง. งานท่อก๊ าซ
อุตสาหกรรมของ TT, ลูกค้ างานติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ของ TT เป็ นต้ น
2. ลูกค้ าทัวไป ที RE ทําการติดต่อโดยตรง โดยอาจจะอาศัยฐานข้ อมูลทีเปิ ดเผยของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายชือผู้ประกอบการในกลุม่ ธุรกิจพลังงาน เป็ นต้ น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อ
เพือนําเสนอการให้ บริ การต่างๆ ตามกฎหมายกําหนด
ทังนี
. . ลูกค้ าส่วนใหญ่ของ RE ในปั จจุบนั เป็ นลูกค้ าที RE ทําการติดต่อโดยตรงเป็ นหลัก
กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้ บริ การไปยังการตรวจสอบและทดสอบด้ าน NDT ทีมีความซับซ้ อนเพิมขึ .น
เพือเพิมมูลค่าเพิมของงานทังนี
. .เพือให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว RE มีกลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริ ษัทฯ ใน
ลักษณะ on the job training และการอบรมในรู ปแบบต่างๆ เพือเพิมพูน ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิมขึน.
รวมทัง. พิ จารณาการลงทุน ในเครื องมื อที ใช้ ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ มขึน. เพื อเพิ มโอกาสและรู ป แบบในการ
ให้ บริ การด้ านอืนๆ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ในการให้ บริ การด้ านการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ศักยภาพในการให้ บริ การของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายจะขึ .นอยูก่ บั 2 ปั จจัยหลัก คือ
1.
การได้ รับใบอนุญาตในการทดสอบด้ านต่างๆ ซึงจําแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ ย่อย คือ ใบอนุญาตสําหรับ
บริ ษัทฯ และใบอนุญาตสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการทดสอบ ทังนี
. .ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ปี
และทําการต่ออายุเมือครบกําหนด RE ถือเป็ นบริ ษัทมีประสบการณ์และมีคณ
ุ วุฒิด้านการตรวจสอบและทดสอบเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT , PCN , ASME ทังยั
. งได้ รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้ านการให้ บริ การตรวจสอบ
และทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทําลาย โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 RE ได้ รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ต่างๆดังนี .
หน่ วยงานที2อนุญาต
กรมธุรกิจพลังงาน

ประเภทการรับรอง
เป็ นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานทีใช้ ก๊าซธรรมชาติประเภทที 1
มีคณ
ุ สมบัติและคุณวุฒิครบถ้ วนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง คุณสมบัติและ
คุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊ าซ ถังขนก๊ าซ ระบบท่อก๊ าซ
และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ประเภทนิติบคุ คล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื อง
การกําหนดบริ เวณอันตรายอุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื องใช้ ไฟฟ้ า มาตรฐานขันตํ
. าระบบไฟฟ้ า
การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ ผ้ ตู รวจสอบ
กรมการขนส่งทางบก
ได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื องอุปกรณ์ และ
การติดตังส่
. วนควบและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและเครื องอุปกรณ์
ของรถทีใช้ ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชื .อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื องอุปกรณ์ และส่วนควบตาม
กฎกระทรวงกํ าหนด เครื องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใช้ ในการขนส่งทีใช้ ก๊ าซ
ธรรมชาติอดั เป็ นเชื .อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบ
และเครื องอุปกรณ์ของรถทีใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื .อเพลิง พ.ศ. 2551
ได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดเครื อง
อุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใช้ ในการขนส่งทีใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื .อเพลิง
พ.ศ. 2551
คณะกรรมการควบคุมอาคาร หนังสือรับรองการขึ .นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบคุ คล
สภาวิศวกร
ได้ รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
The American Society for
รับรองว่า คุณเจริ ญชัย อํานาจสมบูรณ์ สขุ ได้ รับการรับรองให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ NDT
Nondestructive Testing Inc. Level III
(ASNT)
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หน่ วยงานที2อนุญาต
ประเภทการรับรอง
จํานวนวิศวกร (ณ 31 ธ.ค. 57) RE มีวิศวกร 1\ คนซึงเป็ นวิศวกรทีสามารถทําการทดสอบ NDT ระดับ 2 และ ระดับ 3
ดังนี .
- ผู้ชํานาญการทดสอบ NDT ระดับ 3 จํานวน 1 ท่าน ในสาขาการทดสอบด้ วยรังสี
การทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้ วยสารแทรกซึม และการทดสอบด้ วย
สายตา
- ผู้ชํานาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จํานวน > ท่าน ในสาขาการทดสอบด้ วยรังสี
การทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้ วยสารแทรกซึม และการทดสอบด้ วย
คลืนเสียงความถีสูง
2.
ความเพียงพอของเครื องมือและอุปกรณ์ ทังนี
. . การให้ บริ การส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็ นการ
ให้ บริ การซึงระบบการทดสอบทีขึ .นอยูก่ บั ความสามารถของบุคคลากรเป็ นหลัก ดังนัน. เครื องมือและอุปกรณ์ทีนํามาใช้ จะ
เป็ นเครื องมือพื .นฐานทีผู้ประกอบการ NDT ระดับ 3 ต้ องจัดหา และจัดเตรียมเป็ นทรัพย์สนิ เพือประกอบการยืนขออนุญาต
ให้ บริ การ NDT โดยเครื องมือส่วนใหญ่ใช้ เงินลงทุนไม่สงู มาก เช่น เครื องตรวจสอบแนวเชือมด้ วยคลืนอุลตร้ าโซนิก, เครื อง
ตรวจสอบแนวเชือมด้ วยการฉายรังสี, เครื องตรวจสอบแนวเชือมด้ วยอนุภาคแม่เหล็ก, เครื องตรวจสอบแนวเชือมด้ วยสาร
แทรกซึมเครื องตรวจวัดความแข็ง เครื องสูบอัดนํ .าแรงดันสูง, เครื องวัดความลึก และเครื องทดสอบการขยายตัวของถังแก๊ ส
เป็ นต้ น

กระบวนการให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
1. กระบวนการให้ บริ การของ RE สามารถสรุปได้ พอสังเขปดังนี .
2. RE ทําการติดต่อลูกค้ า และเสนอราคาในการให้ บริ การ
3. ดําเนิน การในเรื องทีเกี ยวเนืองกับ การตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณี ทีเป็ นการตรวจสอบตามเงือนไขที
กฎหมายระบุ ซึงจะต้ องมีเจ้ าหน้ าทีของภาครัฐเข้ าร่วมด้ วย RE จะทําการประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน
เพือกําหนดวันในการตรวจสอบ
4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้ แก่ลกู ค้ า โดยในกรณีทีพบว่าชิ .นงานหรื ออุปกรณ์ของลูกค้ ามีความบกพร่องไม่
เป็ นไปตามมาตรฐาน RE จะนําเสนอบริ การเพิมเติมในการปรับปรุงแก้ ไข
โดยทัวไปแล้ ว ระยะเวลาในการให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้ เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้ นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊ าซขนาดใหญ่ ซึงต้ องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเมือถึงระดับความดันที
กําหนดเพือป้องกันการระเบิดของก๊ าซซึงจะใช้ เวลาเกินกว่า 1 สัปดาห์

ภาวะการแข่ งขันและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบของ RE เป็ นวิชาชีพอิสระ ซึงมีผ้ ูประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่
มากนัก ส่งผลให้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับทีไม่สงู มาก ซึงผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายที
แตกต่ า งกัน และการแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมเป็ นการแข่ ง ขัน ด้ านการสร้ างความน่ า เชื อเป็ นหลัก ทัง. นี . RE ถื อ เป็ น
ผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยมีผ้ ปู ระกอบการขนาดกลางในระดับใกล้ เคียงกันประมาณ 12 ราย โดยผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในอุตสาหกรรมทีให้ บริ การในลักษณะเดียวกับ RE ได้ แก่ บริ ษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)และบริ ษัท ศิวะ เทสติ .ง
อินสเพ็คชัน แอนด์ คอนซัลติ .ง จํากัด เป็ นต้ น
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ปั จจัยความเสี2ยง
ปั จจัยความเสียงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ทีอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ ดงั นี .

1. ความเสี2ยงจากการเปลี2ยนแปลงนโยบายรั ฐบาล ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายต่ างๆ
• กรณีทีภาครัฐมีการเปลียนแปลงโครงสร้ างราคาพลังงาน โดยไม่สนับสนุนการใช้ ก๊าซ LPG ทําให้ ราคาก๊ าซ
LPG ปรับตัวสูงขึ .น จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการใช้ งานก๊ าซ LPG ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เชื อว่า
แม้ ว่าการเปลียนแปลงของกฎระเบี ยบดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ การดําเนิน งานของบริ ษั ท ฯ แต่
เนืองจากก๊ าซ LPG ถือเป็ นหนึงในแหล่งพลังงานเชื .อเพลิงทีสําคัญของประเทศ ทังในภาคการขนส่
.
ง ภาค
ครัวเรื อน และภาคอุตสาหกรรม ทําให้ ผ้ บู ริ หารมันใจว่าการเปลียนแปลงกฏระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อเงือนไข
ต่างๆ ภาครัฐต้ องดําเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้ เวลาในการพิจารณา ทําให้ บริ ษัทฯ ตลอดจน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่างๆ ได้ ทังนี
. .
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ผ้ รู ับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เป็ นผู้ทําหน้ าทีติดตามรายละเอียดที
เกียวข้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ ชิด
• กรณีทีภาครัฐมีการเปลียนแปลงอัตราการสํารองก๊ าซขันตํ
. า อาจทําให้ บริ ษัทฯต้ องหาสถานทีจัดเก็บสํารอง
ก๊ าซเพิมเติม ซึงปั จจุบนั บริ ษัทฯทําการสํารองก๊ าซทีคลังเก็บก๊ าซของบริ ษัทฯทีจังหวัดพิจิตร และอยู่ระหว่าง
การเตรี ยมการเปิ ดใช้ คลังเก็บก๊ าซของบริ ษัทฯทีจังหวัดปทุมธานี ทําให้ ผ้ บู ริ หารเชือว่าสามารถจัดเก็บก๊ าซ
สํารองได้ ตามทีกฎหมายกําหนดหากมีการเปลียนแปลงเกิดขึ .น

2. ความเสี2ยงจากการพึ2งพิงผู้จัดจําหน่ าย
การประกอบธุรกิ จจํ าหน่ายก๊ าซ LPG บริ ษัทฯ จะวางแผนการจัดหาก๊ าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 รายอืนซึง
โดยทัวไปแล้ วจะทําการจัดหาจากผู้ผลิตก๊ าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนันบริ
. ษัทฯ จึง
อาจมีความเสียงในกรณีที ปตท.ไม่สามารถจําหน่ายก๊ าซ LPG ให้ บริ ษัทฯได้ ด้วยเหตุใดก็ตามหรื อทําการจําหน่ายก๊ าซ LPG
ในปริ มาณทีตํากว่าทีบริ ษัทฯแจ้ งความประสงค์ไว้ ซึงจะส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ ของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทฯเชือว่าโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวมีไม่สงู มากนัก เนืองจากโควตาการจัด
จําหน่ายก๊ าซ LPG ของผู้ค้ามาตรา > แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี .บริ ษัทฯมีพนั ธมิตรทางการค้ า
คือผู้ค้านํ .ามันตามมาตรา > หลายราย และมีคลังสํารองก๊ าซเป็ นของตนเอง ทําให้ บริ ษัทฯมันใจว่าจะสามารถจัดหา LPG
ได้ ในเวลาทีต้ องการ ทังนี
. . ในอดีตทีผ่านมา บริ ษัทฯไม่เคยประสบปั ญหาในการจัดหาก๊ าซ LPG อันเป็ นผลจากการปฏิเสธ
การจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ความเสี2ยงด้ านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่ งก๊ าซ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯให้ ความสําคัญในการดูแล 2 ด้ านหลัก คือ ]) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้ า ให้ เชือมัน
ได้ ว่ามีความปลอดภัยในการใช้ งาน โดยติดตังอุ
. ปกรณ์ ความปลอดภัย และอุปกรณ์ ดบั เพลิง ทีมีประสิทธิภาพและเป็ นไป
ตามกฎระเบี ยบของหน่วยราชการ รวมทัง. ได้ รับ ใบอนุญ าตประกอบกิ จการคลังก๊ าซปิ โตรเลีย มเหลว ธพ.ก.A ในการ
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ดําเนิน การก่ อสร้ างสิงปลูก สร้ างดังกล่าวจากกรมธุรกิ จพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมี การตรวจสอบเพื อต่อ
ใบอนุญาตทุกปี เป็ นประจําทุกปี ทําให้ เชือมันได้ ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊ าซของบริ ษัทฯเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
และ A) การปฎิบัติงานของพนักงานที เกี ยวข้ องกับ การจัดเก็ บและขนส่งก๊ าซ โดยวางระเบี ยบการทํางานให้ พ นักงาน
ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทังอบรมพนั
.
กงานให้ มีความเข้ าใจในการปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเหมาะสม โดย
พนักงานทีทําหน้ าทีดังกล่าวต้ องได้ รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึงรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
นอกจากนี . บริ ษัทฯได้ ทําประกันคลังเก็บก๊ าซ LPG และรถบรรทุกก๊ าซ LPG ประเภทการประกันความเสียงภัย
ทรัพย์สิน และทําประกันภัยประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลทีสาม ทังนี
. .เพือเป็ นการลดผลกระทบทีจะมีต่อบริ ษัทฯ ใน
กรณี ทีเกิดอุบตั ิภยั ขึ .น ซึงการบริ หารจัดการความเสียงดังกล่าวทําให้ ผ้ ูบริ หารเชือว่าเพียงพอต่อความเสียหายทีอาจจะ
เกิดขึ .นและเป็ นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

4. ความเสี2ยงจากการพึ2งพิงบุคลากรที2มีความชํานาญเฉพาะด้ าน
จากการทีธุรกิจให้ บริ การด้ านการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึงดําเนินการโดย
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ทีอาศัยบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ รวมทัง. ต้ องมีใบรับรองในการให้ บริ การ
โดยเฉพาะอย่างยิงในการปฏิบตั ิงานในเรื องการทดสอบโดยไม่ทําลาย (NDT) โดยบริ ษัทฯมีบคุ ลากรทีได้ รับการรับรองให้
เป็ นผู้ตรวจ NDT ระดับ D ซึงเป็ นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนันอาจพิ
.
จารณาได้ ว่าบริ ษัทฯมีความเสียงจากการพึงพิง
บุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้ าน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานทีต้ องใช้ ผ้ ตู รวจ NDT ระดับ 3 เป็ นผู้ตรวจสอบนัน. เป็ น
งานทีมีความซับซ้ อนสูง ซึงปั จจุบนั บริ ษัทฯยังมีการรับงานในลักษณะดังกล่าวในระดับไม่มากนัก โดยในปี 255> บริ ษัทฯมี
รายได้ ทีต้ อ งใช้ ผ้ ูตรวจ NDT ระดับ 3 ประมาณร้ อยละ 1.64 ของรายได้ รวม อย่างไรก็ ตาม บุคลากรท่านดังกล่าวเป็ น
ผู้บริ หารทีร่วมงานกับบริ ษัทฯมาเป็ นระยะเวลานาน นอกจากนี .บริ ษัทฯยังมีพนักงานปฏิบตั ิงานภาคสนามในระดับ ] และ
ระดับ A ซึงสามารถซึงสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างต่อเนืองโดยทีไม่มีผลกระทบระดับหนึง ระหว่างการสรรหาผู้บริ หารท่าน
ใหม่ รวมทังผู
. ้ บริ หารของบริ ษัทฯ ยังมีนโยบายทีจะสนับสนุนให้ พนักงาน NDT ระดับ 2 ทําการเข้ ารับการสอบเลือนระดับใน
อนาคต

5. ความเสี2ยงจากกรณีท2 ีบริษัทฯมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ วันที D] ธันวาคม 2557 ครอบครัวคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ถือหุ้นในบริ ษัทฯจํานวน 240,000,000 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 60 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
.
ษัทฯ จึงทําให้ ครอบครัวคุณประเสริ ฐ สามารถควบคุมมติที
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
.
ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการแต่งตังกรรมการ
.
หรื อการขอมติในเรื องอืนทีต้ องได้ รับเสียงส่วนใหญ่
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือ
หุ้น ดังนันผู
. ้ ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการถ่วงดุลอํานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้ กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวมีอํานาจโดยไม่จํากัด ดังจะเห็นได้ จากการจัดให้ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 57.14 ของกรรมการทัง.
คณะ รวมทังแต่
. งตังประธานกรรมการบริ
.
ษัทมาจากบุคคลภายนอกซึงมิได้ มีความเกียวพันในการบริ หารงาน ซึงจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทํางานตลอดจนถ่วงดุลอํานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ในระดับหนึง รวมทัง.
ช่วยในการกลันกรองเรื องต่างๆ ในการนําเสนอเรื องต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย

34

รายละเอียดทรั พย์ สินที2ใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี .

D. ที2ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1
2.2

รายการ
ที2ดนิ และส่ วนปรับปรุ งที2ดนิ
ทีดิน 2 แปลง ที ต.บ้ านปทุม อ.สามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
พื .นทีรวม 7 ไร่
การใช้ งาน : ก่อสร้ างคลังเก็บก๊ าซ
ทีดิน 17 แปลง ทีซ.นาวีเจริ ญทรัพย์ ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม
การใช้ งาน : ทีตังสํ
. านักงานใหญ่ของกลุม่ บริ ษัท และ
พื .นทีให้ เช่า
ทีดิน1 แปลงที ต.ทับมา อ.เมือง จังหวัดระยอง
พื .นทีรวม 6 ไร่ 9/10 ตารางวา
รวมที2ดนิ
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
คลังเก็บก๊ าซจังหวัดพิจิตร
อาคาร 6 ชัน. ซึงตังอยู
. บ่ นทีดินรายการ 1.2 ซึงใช้ ทีตัง.
สํานักงานใหญ่ และเป็ นพื .นทีให้ เช่า

กรรมสิทธิh

มูลค่ าทางบัญชี

TG

25.70

ไม่มี

TT

44.60

ทีดิน 8 แปลง
คํ .าประกันเงินกู้ TT TG GG
RE รวม 151.78 ล้ านบาท

GG

6.85

ไม่มี

ภาระผูกพัน

77.15
TG
TT

รวมอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
3. ถังบรรจุแก๊ สและอุปกรณ์แก๊ ส
4. เครื องมือเครื องใช้ และอุปกรณ์สาํ นักงาน

TG
TG / TT /
GG / RE

5. ยานพาหนะ
5.1 เพือใช้ ในการขนส่ง
จํานวน 33 คัน
- ความจุ 5 ตัน จํานวน 8 คัน
- ความจุ 8 ตัน จํานวน 14 คัน
- ความจุ 15 ตัน จํานวน 11 คัน

GG
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10.97
21.35

ไม่มี
คํ .าประกันเงินกู้
TT TG GG RE
รวม 151.78 ล้ านบาท

32.32
32.04
6.29

ไม่มี
ไม่มี

31.8>

คํ .าประกันเงินกู้ของ GG

กรรมสิทธิh
TG / TT /
GG / RE

รายการ
5.2 เพือใช้ ภายในการดําเนินงาน
รวมยานพาหนะ
6. งานระหว่ างก่ อสร้ าง
รวมที2ดนิ อาคารและอุปกรณ์

TG

มูลค่ าทางบัญชี
6.47

ภาระผูกพัน

38.34
31.15
217.29

F. เครื2 องหมายการค้ า
กับกรมสํานักงานเครื องหมายทางการค้ า

บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเครื องหมายการค้ า
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
F.D ใบอนุญาตและสัญญาที2สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
•

ใบอนุญาตที2เกี2ยวข้ องในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที2ออก

TG

กรมธุรกิจพลังงาน

17 ก.ย.53

วันทีหมดอายุ

สาระสําคัญของใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตเป็ นผู้ค้านํ .ามันตามมาตรา 7
- อนุญาตให้ เป็ นผู้ค้านํ .ามันเชื .อเพลิง
ประเภทก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวทีมีปริ มาณ
การค้ าเกินกว่า 50,000 เมตริกตันต่อปี
มีหน้ าที2
].] ชําระค่าธรรมเนียมรายปี
].A ยืนแบบแสดงปริมาณการค้ านํ .ามัน
ประจําปี
- ก่อนทําการค้ าไม่น้อยกว่า 45 วันโดย
ระหว่างปี สามารถเปลียนแปลงปริ มาณ
การค้ าได้
- นําส่งบัญชีถงึ ปริ มาณ ทีซื .อ ผลิต ได้ มา
จําหน่ายไปแล้ ว และทีคงค้ าง รวมทัง.
สถานทีเก็บ ภายในวันที 15 ของเดือน
ถัดไป
- ทุกวันที 20 ของทุกเดือน นําส่งแผนการ
นําเข้ า ซื .อ กลัน ผลิต ในช่วง 3 เดือน
ถัดไป
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที2ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสําคัญของใบอนุญาต
].D สํารองนํ .ามันเชื .อเพลิงในอัตราร้ อยละ 1
ของปริ มาณการค้ าทีได้ ยืนขอความ
เห็นชอบ โดยในแต่ละวันต้ องไม่ตํากว่า
ร้ อยละ 70 ของปริ มาณนํ .ามันทีต้ องสํารอง
และเฉลียทังเดื
. อนต้ องไม่ตํากว่าอัตราที
ต้ องสํารอง
].C นําส่งเงินเข้ ากองทุนนํ .ามันเชื .อเพลิงตาม
ประเภทการจําหน่ายตามอัตราทีกําหนด
เป็ นงวดรายเดือน ภายใน 60 วันนับจาก
สิ .นเดือน

กรมธุรกิจพลังงาน

13 พ.ย. 56

31 ธ.ค.57

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.A)
3. บริ ษัทฯได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการคลัง
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวทีคลังก๊ าซ
เลขที 99 หมูท่ ี 1 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร .
นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิร
บารมี จังหวัดพิจิตร
อนุญาตให้ ใช้ ถงั เก็บก๊ าซและจ่ายก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว จํานวน 10 ถัง แต่ละถังได้ รับ
การจดทะเบียนโดยมีหมายเลขถังเรี ยงกัน
ตังแต่
. หมายเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.151/54 ซึงเก็บก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวได้ ทงสิ
ั . .น
จํานวน 2,001,380 ลิตร โดยแต่ละถังถูก
กําหนดวันทดสอบครบวาระครัง. ต่อไปวันที 31
สิงหาคม พ.ศ. 2560

TT

สํานักวิศวกรรมความ
ปลอดภัย กรมขนส่ง
ทางบก

6 ม.ค.57
5 มี.ค.55

25 ม.ค.60
4 มี.ค.58
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1. หนังสือให้ ความเห็นชอบการเป็ นผู้ติดตังส่
. วน
ควบและเครื องอุ ป กรณ์ ของรถที ใช้ ก๊ าซ
ธ รรม ช า ติ อั ด เป็ น เชื .อ เพ ลิ ง : สํ า ห รั บ
เครื องยนต์ใช้ เชื .อเพลิงประเภท ก๊ าซธรรมชาติ
อัด ดีเซล และเบนซิน

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

สํานักงานขนส่ง
สมุทรปราการ

วันที2ออก

4 ก.พ.54
16 มี.ค.55

วันทีหมดอายุ

7 ก.พ.57
18 มี.ค.58

สาระสําคัญของใบอนุญาต
2. หนังสือให้ ความเห็นชอบการเป็ นผู้ติดตังส่
. วน
ควบและเครื องอุ ป กรณ์ ของรถที ใช้ ก๊ าซ
ธ รรม ช า ติ อั ด เป็ น เชื .อ เพ ลิ ง : สํ า ห รั บ
เค รื อ งย น ต์ ใช้ เชื .อ เพ ลิ งป ระ เภ ท ก๊ า ซ
ปิ โตรเลียมเหลว และเบนซิน
3. หนังสือให้ ความเห็นชอบการเป็ นผู้ติดตังส่
. วน
ควบและเครื องอุ ป กรณ์ ของรถที ใช้ ก๊ าซ
ธ รรม ช า ติ อั ด เป็ น เชื .อ เพ ลิ ง : สํ า ห รั บ
เครื องยนต์ใช้ เชื .อเพลิงประเภท ก๊ าซธรรมชาติ
อัด ดีเซล และเบนซิน
4. หนังสือให้ ความเห็นชอบการเป็ นผู้ติดตังส่
. วน
ควบและเครื องอุ ป กรณ์ ของรถที ใช้ ก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื .อเพลิง

GG

กระทรวงอุตสาหกรรม

4 ก.พ.57

สํานักการขนส่งสินค้ า
กรมการขนส่งทางบก

11 พ.ค.53

5. ใบรับแจ้ งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2)
10 พ.ค.58

กรมธุรกิจพลังงาน

1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง
ด้ วยรถทีใช้ ในการขนส่งด้ วยสัตว์หรื อสิงของ
(ขส.บ. ]A ง.)
2. ใบรั บ แจ้ งเป็ นผู้ข นส่งนํ า. มัน เชื อ. เพลิง (นพ.
110) ได้ แจ้ งเป็ นผู้ขนส่งนํ .ามันเชื .อเพลิงตาม
มาตรา ]A แห่ง พ.ร.บ. การค้ านํ .ามัน
3. ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การถั ง ขนส่ ง ก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก. A)
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การถั ง ขนส่ ง ก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว จํ านวน > ใบ ซึงกรมธุรกิ จ
พลังงานออกให้ แก่ บ ริ ษั ท จี แก๊ ส โลจิ สติ ก ส์
จํากัด เพือแสดงว่าบริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับอนุญาต
ประกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที D ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมนํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ.
ABCA
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที2ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสําคัญของใบอนุญาต
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ (ป.ล.A)
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การบรรจุ ก๊ าซที ให้
ประกอบกิ จการบรรจุก๊าซเพื อการจํ าหน่าย
ขาย หรื อการใช้ เอง จากถังขนส่งก๊ าซลงในถัง
เก็บและจ่ายก๊ าซโดยยานพาหนะขนส่งทาง
บก ซึ งบริ ษั ท ได้ รั บ อนุ ญ าตจํ า นวน 26 ใบ
ระบุตามทะเบียนรถยนต์ และเลขทีถังขนส่ง

กรมธุรกิจพลังงาน

RE

1 มิ.ย. 54

31 พ.ค. 57

1 ใบรั บ รองเป็ นผู้ ทดสอบและผู้ ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1)
- บริ ษั ท ได้ ใบรั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ
เป็ นผู้ท ดสอบและตรวจสอบสภาพคุณ ภาพ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุก๊ า ซปิ โตรเลีย ม
เหลว และตรวจสอบระบบท่ อ ก๊ า ซ อุป กรณ์
ต่างๆ และสภาพความเรี ยบร้ อยของการติดตัง.
ระบบท่อก๊ าซและอุปกรณ์ตา่ งๆ
- โดยมี ก ารแจ้ งชื อหัว หน้ าควบคุ ม การ
ทดสอบ 8 ท่ า น วิ ศ วกรทดสอบ 3 ท่ านและ
ผู้ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพ
เดิม

กรมธุรกิจพลังงาน

•

23 มี.ค.55

22 มี.ค.58

2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าสถานทีใช้
ก๊ าซธรรมชาติ (ประเภทนิติบคุ คล)
(สธช./ฟ2/1)

สัญญาที2สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

คู่สัญญา

TG

ผู้ค้ามาตรา 7

วันที2
เริ2มต้ น

วันทีหมดอายุ

สาระสําคัญของสัญญา

อายุสญ
ั ญา 1 ปี 1. สัญญาซื .อขายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (ทางบก)

จํานวน 2 ราย

TGทําสัญ ญาซือ. ขายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (ทางบก) กับ
ผู้ ค้ ามาตรา 7 จํ า นวน 2 ราย โดยมี เ งื อนไขต้ องวาง
หลักประกันตามวงเงินซื .อขายเป็ นมูลค่า 40 ล้ านบาทและ
10 ล้ านบาท
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บริษัท

คู่สัญญา
บริ ษัท ไทย
แก๊ ส คอร์
ปอเรชัน
จํากัด

ผู้ค้า มาตรา 7

วันที2
เริ2มต้ น

วันทีหมดอายุ

สาระสําคัญของสัญญา

28 ก.พ.56

27 ก.พ.59

2. สัญญามอบหมายเก็บสํารองก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวแทนกัน
3. สัญญาเช่าพื .นทีคลังเก็บก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
-

TG ทําหน้ าทีเก็บสํารองก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวในอัตรา
1,650 บาทต่อเมตริ กตันต่อเดือน

-

TG ให้ เช่ า พื น. ที เก็ บ ก๊ าซรวม 5 ถัง ความจุร วม 300
เมตริ กตัน ทีคลังเก็บก๊ าซ จังหวัดพิจิตร โดยคิดอัตรา
ค่าเช่า 5,000 บาทต่อเดือน

อายุสญ
ั ญา 1 ปี 4. สัญ ญาให้ บริ การใช้ คลังเพือขนถ่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ระหว่างกัน (ทางบก)
TG ใช้ บริ การคลังเก็บก๊ าซของผู้ค้ามาตรา 7 รายหนึงในการพัก
ก๊ าซ หรื อเปลียนถ่ายรถขนส่งก๊ าซ โดยกํ าหนดค่าบริ การเป็ น
ราคาต่อกิโลกรัมตามปริ มาณก๊ าซ LPG

ผู้ค้า มาตรา 7

อายุสญ
ั ญา 1 ปี 5. สัญ ญาให้ บริ การใช้ คลังเพือขนถ่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ระหว่างกัน (ทางบก)
6. สัญญายืมก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
TG ใช้ บริ การคลังเก็บก๊ าซของผู้ค้ามาตรา 7 รายหนึงในการพัก
ก๊ าซ หรื อเปลียนถ่ายรถขนส่งก๊ าซ โดยกํ าหนดค่าบริ การเป็ น
อัตราต่อกิโลกรัมตามปริ มาณก๊ าซ LPG
ผู้ค้ามาตรา 7 รายดังกล่าว สามารถยืมก๊ าซ LPG ของ TG ได้
โดยมีการกํ าหนดค่าบริ การเป็ นราคาต่อกิ โลกรัม และต้ องทํ า
การคืนภายใน 48 ชัวโมง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่เคยมีการใช้ บริ การคลังก๊ าซและให้ ยืม
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวกับคูส่ ญ
ั ญารายดังกล่าว

บริ ษัท เอส ซี
คอร์ ปอเรชัน
จํากัด

ข้ อเสนอบริ การ

1. ข้ อเสนอบริ การผ่านคลังเก็บพร้ อมระบบจ่ายก๊ าซ LPG ทาง
รถยนต์
2. ข้ อเสนอบริ การผ่านคลังเก็บและขนส่งก๊ าซ LPG ทางเรื อ
พร้ อมระบบจ่ายก๊ าซ LPG ทางรถยนต์
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บริษัท

คู่สัญญา

วันที2
เริ2มต้ น

วันทีหมดอายุ

สาระสําคัญของสัญญา
TG ใช้ บริ การบริ ษัทดังกล่าว ใน 3 ลักษณะ คือ
-

ขนส่งก๊ าซทางเรื อ จากท่าเรื อคลังก๊ าซเขาบ่อยา ถึ ง
ท่าเรื อคลังก๊ าซบางปะกง

-

ค่าใช้ บริ การผ่านคลังจากการรับแก๊ สทางเรื อเพือจ่าย
แก๊ สรถยนต์

-

ค่าใช้ บริ การผ่านคลังกรณีเปลียนรถขนถ่ายก๊ าซ

ทังนี
. . ค่าบริ การดังกล่าวกําหนดทีอัตราคงทีต่อกิโลกรัม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย / การบริหารงานในบริษัทย่ อย และกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการทีสามารถเอื .อประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ทังนี
. . เพือเป็ นการเพิมศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยการลงทุนในบริ ษัทย่อยบริ ษัทจะต้ องมีอํานาจควบคุมหรื อกําหนดนโยบายบริ หาร ส่วนในบริ ษัทร่ วมจะต้ องมี
สิทธิในการส่งตัวแทนของบริ ษัทเข้ าร่วมในการเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

GCAP
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ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มิได้ มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ทีอยูร่ ะหว่างการฟ้ องร้ อง ซึงอาจทําให้ กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบในทางลบ หรื อต้ องชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

GCAP
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ข้ อมูลทั2วไปและข้ อมูลสําคัญอื2น
ชื2อย่ อ
ชื2อบริษัท
ที2ตัง9 สํานักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
เว็บไซต์ บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้น
มูลค่ าที2ตราไว้
วันแรกที2ซือ9 ขายหุ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท
นายทะเบียนหุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชี

: TAKUNI
: บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
: ]C\/] ซอยนาวี เจริ ญ ทรั พย์ ถนนกาญจนาภิ เษก แขวงบางแค เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ]\]_\
: จัดส่ง จัดจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว และให้ บริ การก่อสร้ าง ติดตัง.
และทดสอบทีเกียวเนืองกับระบบก๊ าซ
: www.takunigroup.com
: A\\,000,000 บาท
: A\\,000,000 บาท
: C\\,000,000 หุ้น
: \.B\ บาท
: ]l สิงหาคม ABB>
: \A-CBB-A```
: \A-CBB-A>_D
: \lA-ABA-]A>>
nita@takuni.com
: \A-CBB-A```
nita@takuni.com
: บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
_A อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ]\]]\
โทรศัพท์ \A-AAl-A`\\
: นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที CAl`
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ชัน. ]B อาคารบางกอกซิตี . ทาวเวอร์ เลขที ]>l/>C-`\
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ]\]A\
โทรศัพท์ \A-A`_-llll , \A-DCC-]\\\
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสู งสุ ด /0 รายแรกทีม3 ชี ื3อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที3 :/ ธันวาคม <00= ประกอบด้ วย

รายชื2อผู้ถือหุ้น
]
A
D
C
B
_
>
`
l
]\
]]
]A
13
14
15

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

นายฐากูร

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

88,2000,400

22.05

นายประเสริ ฐ

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

75,616,000

18.90

นางสาวนิตา

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

50,615,600

12.65

นางสาวกาญจนา

ริ มพณิชยกิจ

25,568,000

6.40

นายวิเชียร

ริ มพณิชยกิจ

18,000,000

4.50

นางปราณี

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

14,000,000

3.50

นางพรสินี

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

8,180,000

2.05

นายวิชิต

ริ มพณิชยกิจ

6,000,000

1.50

นายเชาวรัตน์

เวศม์ภิญโญ

5,026,700

1.26

นางลักขณา

ตังสุ
. ขสันต์

4,000,000

1.00

นายชัยรัตน์

4,000,000

1.00

นายพีระพันธ์

ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ทนงศักดิz

4,000,000

1.00

นายประเสริ ฐ

จิราวรรณสถิต

3,500,000

0.88

นายปรี ชา

นบนอบ

2,311,100

0.58

นายสุรินทร์

เชาวลิต

2,240,000

0.56

311,257,800

77.83

รวม

ทังนี
. . ผู้ถือหุ้นลําดับที A – ` ซึงเป็ นญาติของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ และคุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ ไม่นบั
รวมเป็ นกลุม่ ครอบครัวคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ เนืองจากไม่มีความเกียวข้ องตามมาตรา AB` ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ABDB และผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หาร รวมถึงมิได้ แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้ มในการโหวตใช้ สทิ ธิออกเสียงในในทิศทางเดียวกันแต่อย่างใด
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและทุนสํารองต่างๆทังหมด
.
โดยมีเงือนไขว่าบริ ษัทอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราทีกําหนด
ข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจําเป็ นทีจะต้ องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้ เพือขยายการดําเนินงานของบริ ษัทต่อไป
ทังนี
. . มติของคณะกรรมการบริ ษัททีอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ น
การจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการ
รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
ทังนี
. .บริ ษัทมีนโนบายการลงทุนในกิจการทีสามารถเอื .อประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ทังนี
. .เพือเป็ นการเพิมศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทจะต้ องมีอํานาจควบคุมหรื อกําหนดนโยบายบริ หาร ส่วนบริ ษัทร่วมบริ ษัทจะต้ อง
มีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริ ษัทเข้ าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
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โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที2 6D ธันวาคม FGGH บริษัทฯ มีโครงสร้ างการจัดการดังนี 9
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(Outsource*)

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายจัดซือ9

ฝ่ ายจัดซือ9 /
จัดหา LPG

ฝ่ ายทรั พยากร
บุคคล

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายบัญชี/การเงิน

ฝ่ าย
สารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายขาย

ฝ่ ายบัญชี / การเงิน

ฝ่ ายขาย

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายความปลอดภัย

แผนกรั กษาความ
ปลอดภัยและ CSR

ฝ่ ายคลังก๊ าซ

* บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จํากัด
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวน 7 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื2อ – สกุล

].
A.
D.
C.
5.
_.
>.

ตําแหน่ ง

นายวิศิษฎ์

อัครวิเนค

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

นายเจริ ญ

ประจําแท่น

กรรมการอิสระ

นายธีรชัย

อรุณเรื องศิริเลิศ]

กรรมการอิสระ

นายชูพงศ์

ธนเศรษฐกร2

กรรมการอิสระ

นายประเสริ ฐ

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การ

นางสาวกาญจนา

ริ มพณิชยกิจ

กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ

นางสาวนิตา

ตรี วีรานุวฒ
ั น์3

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ / เลขานุการบริ ษัท

หมายเหตุ:

1/

2/

_/

นายธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ เป็ นกรรมการตรวจสอบโดยมติทีHประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี QRRS เมืHอวันทีH TU มีนาคม QRRS
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบเมืHอวันทีH [ มีนาคม QRRS
และเป็ นกรรมการอิสระโดยมติทีHประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั]งทีH 4/2557 เมืHอวันทีH _ สิ งหาคม QRRS
โดยมีนางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ กรรมการสองในสามคนนี .
ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
จํานวนครัง9 ที2เข้ าประชุม/จํานวนครัง9

ชื2อ – สกุล

].
A.
D.
C.
5.
_.
>.

นายวิศิษฎ์

อัครวิเนค

ปี FGGH
>/>

นายเจริ ญ

ประจําแท่น

>/>

5/5

นายธีรชัย

อรุณเรื องศิริเลิศ

_/_

-

นายชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

B/>

5/5

นายประเสริ ฐ

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

>/>

5/5

นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ

>/>

5/5

นางสาวนิตา

>/>

5/5

ตรี วีรานุวฒ
ั น์
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ปี FGG]
5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจาํ นวน 6 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื2อ – สกุล
1.
A.
3.

นายเจริ ญ
นายวิศิษฎ์
นายธีรชัย

หมายเหตุ:

1/

ประจําแท่น
อัครวิเนค
อรุณเรื องศิริเลิศ]

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ เป็ นกรรมการตรวจสอบโดยมติทีHประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ประจําปี QRRS เมืHอวันทีH TU มีนาคม QRRS เป็ นผูท้ ีHมีความรู ้ความสามารถทางด้านบัญชี

โดยมีนางฐิ ตมิ า ธนาปกิจ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื2อ – สกุล
1.
A.
D.
C.
B.
_.
>.

นายเจริ ญ
นายวิศิษฎ์
นายชูพงศ์
นายธีรชัย
นายประเสริ ฐ
นางสาวกาญจนา
นางสาวนิตา

หมายเหตุ:

1/

ประจําแท่น
อัครวิเนค
ธนเศรษฐกร]
อรุณเรื องศิริเลิศA
ตรี วีรานุวฒ
ั น์D
ริ มพณิชยกิจD
ตรี วีรานุวฒ
ั น์D

จํานวนครัง9 ที2เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง9 หมด
ปี FGGH
ปี FGG]
>/>
6/6
>/>
6/6
B/>
6/6
_/_
]/>
]/>
]/>
-

นายธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ ได้รับการแต่งตั]งเข้าเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมติทีHประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี QRRS เมืHอวันทีH TU มีนาคม QRRS
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบเมืHอวันทีH 4 มีนาคม QRRS
3/
นายประเสริ ฐ ตรี วรี านุวฒั น์ นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิจ และนางสาวนิตา ตรี วรี านุวฒั น์
เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพืHอชี]แจงผลการดําเนินงาน

2/
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจาํ นวน 6 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื2อ – สกุล
]. นายประเสริ ฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
A. นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
D. นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชื2อ – สกุล
1.
A.
3.

นายประเสริ ฐ
นางสาวกาญจนา
นางสาวนิตา

ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ริ มพณิชยกิจ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์

จํานวนครัง9 ที2เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง9 หมด
ปี FGGH
ปี FGG]
]] / 12
]A / 12
]A / 12
]A / 12
]A / 12
]A / 12

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง. ที 1/2557 เมือวันที 4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง.
นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ABDB โดยมีหน้ าที
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี .
1.1) ทะเบียนกรรมการ
1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทมีจาํ นวน ] ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื2อ-สกุล

1.
2.
3.
C.
5.
6

ตําแหน่ ง

นายประเสริ ฐ

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

กรรมการผู้จดั การ

นางสาวกาญจนา

ริ มพณิชยกิจ

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นางสาวนิตา

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื .อ

นางสาวฉัตรประภา

จันทร์ ศรี

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายขาย

นายเจริ ญชัย

อํานาจสมบูรณ์สขุ

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายความปลอดภัย

นางฐิ ติมา

ธนาปกิจ

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยกําหนด
ค่าตอบแทนดังนี .

D. ค่ าตอบแทนกรรมการ
D.D รู ปแบบที2ตัวเงิน
ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ABB> เมือวันที ]l มีนาคม ABB> ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี .ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี .
เบีย9 ประชุมต่ อครัง9 (บาท)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
]B,000
- กรรมการ
]A,000
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
]A,500
- กรรมการตรวจสอบ
]\,000
โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบทังปี
. รวมทังสิ
. .นไม่เกิน B\\,\\\ บาท
สําหรับในปี D] ธันวาคม ABB> และ ABB_ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี .ยประชุม ดังต่อไปนี .

D.F รู ปแบบที2ไม่ เป็ นตัวเงิน
-

ไม่ มี -
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สําหรั บในปี FGGH และ FGG] มีการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรู ปแบบค่ าเบีย9 ประชุมดังต่ อไปนี 9
ตําแหน่ ง

รายชื2อกรรมการ

คณะกรรมการ
ปี FGGH
101,570

ปี FGG]
60,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี FGG7
ปี FGG]
49,570
60,000

]. นายวิศิษฎ์

อัครวิเนค

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ

A.นายเจริ ญ

ประจําแท่น

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

83,570

60,000

74,570

75,000

D.นายธีรชัย

อรุณเรื องศิริเลิศ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

71,570

-

49,570

-

C.นายชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

กรรมการอิสระ

59,570

60,000

10,000

60,000

B.นายประเสริ ฐ

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

กรรมการ /ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ

-

-

-

-

_.นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ

-

-

-

-

>.นางสาวนิตา

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ /
เลขานุการบริ ษัท

-

-

-

-

หมายเหตุ:

]/

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

คณะกรรมการทีดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หาร ไม่ได้ รับค่าเบี .ยประชุม
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F. ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ณ วันที D] ธันวาคม ABB> และ ABB_ บริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หารจํานวน 6 ท่าน บริ ษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารใน
รู ป ของ เงิ น เดื อ น โบนัส และเงิ น กองทุน สํ า รองเลี ย. งชี พ รวมเป็ นมู ล ค่ า ทัง. สิ น. 9,653,267 บาทและ 8,789,674 บาท
ตามลําดับ

6. ค่ าตอบแทนอื2น
- ไม่ มี -
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บุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ ABB_ จํานวนพนักงานทังหมดของกลุ
.
ม่ บริ ษัท (ไม่รวมผู้บริ หาร) มีดงั นี .
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) - TG
จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
7
7
5
6
]_
]D
3
3
4
4
5
4
40
38

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายจัดซือ9
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายคลังก๊ าซ
รวม
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด - TT

จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
]]
20
]]
15
_
7
l
10
6H
52

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายบริการทั2วไป
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายคลัง
ฝ่ ายบุคคล
รวม
บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด - RE

จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
]
1
]\C
55
A
DSH
56

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ ายขาย
รวม
บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด - GG

จํานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
Dl
39
1
6E
40

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายจัดส่ ง
ฝ่ ายจัดซือ9
รวม
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ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2557 และ ABB_ บริ ษั ท ฯมี พ นัก งาน (ไม่ ร วมผู้บ ริ ห าร) ทัง. หมด AAD คน และ18_คน
ตามลําดับ โดยได้ จ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงาน ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี .ยงชีพ ประกันสังคม
และค่าล่วงเวลา เป็ นจํานวนรวม 45.10 ล้ านบาท และ 45.18 ล้ านบาทตามลําดับ ทังนี
. . บริ ษัทฯได้ กําหนดให้ มีการจ่ายเงิน
สมทบกองทุน สํ า รองเลี ย. งชี พ ตัง. แต่ มิ ถุน ายน ABB> กับ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น รวม บัว หลวง จํ า กั ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพือจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทฯในระยะยาว

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที2ผ่านมา
- ไม่ มี –

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุม่ บริ ษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเสริ มสร้ างทักษะความชํานาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้
กําหนดให้ มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานอย่างสมําเสมอ โดยได้ มีการจัดทําแผนการฝึ กอบรมประจําปี ทังในรู
. ปแบบการอบรม
ภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็ นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชา
ต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมทีมีความเกียวข้ องกับส่วนงานของพนักงานแต่ละแผนก
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การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสมําเสมอ โดยมุ่งเน้ นให้ มีระบบการควบคุม
ภายในทีเพียงพอและเหมาะสมกับความเสียง รวมทังการใช้
.
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพือให้ การดําเนินงานมี
ประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยบริ ษัทฯ กําหนดให้ คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ซึงประกอบด้ วยผู้บริ หาร
ตังแต่
. ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ .นไป ทําหน้ าทีพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ แผนการปฎิบตั ิงาน ผล
การประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริ หารความเสียงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบตั ิตามระเบียบ
กฎหมาย รวมถึงข้ อบังคับของราชการทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยอ้ างอิงกรอบแนวปฎิบตั ิด้านการควบคุม
ภ า ย ใ น ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ ง กํ า ห น ด
องค์ประกอบหลักทีจําเป็ นในการควบคุมภายในไว้ B ด้ าน ได้ แก่
(]) การควบคุมภายในองค์กร
(A) การประเมินความเสียง
(D) การควบคุมการปฎิบตั ิงาน
(C) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และ
(B) ระบบการติดตาม
คณะผู้ต รวจสอบภายในได้ ส อบทานประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุม ภายในและรายงานผลการปฎิ บัติ งานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริ ษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนําทรัพย์สินไปใช้ โดยมิ
ชอบ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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การกํากับดูแลกิจการ
D. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี เนืองจากเห็นว่ามีความสําคัญและ
จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจทีทําให้ บริ ษัทฯมีระบบการบริ หารงานทีมีประสิทธิภาพ และเป็ นส่วนสําคัญในการส่งเสริ มกิจการ
ของบริ ษั ท ฯให้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนืองและมันคงต่อไป ซึงจะก่อให้ เกิ ด ความเชื อมันแก่ ผ้ ูถือ หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที
เกียวข้ อง อีกทังยั
. งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯในระยะยาว บริ ษัทฯจึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
(Good Corporate Government) ของบริ ษัทฯซึงเป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยคณะกรรมการได้ เผยแพร่
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีให้ กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้ าใจและถือปฏิบตั ิตาม ซึงมีเนื .อหาครอบคลุมหลัก
สําคัญ ดังนี .
• การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
• คณะกรรมการบริ ษัทมีความมุง่ มันในการสร้ างมูลค่าเพิมแก่กิจการในระยะยาวบริ หารงานด้ วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความสามารถและประสิทธิภาพทีเพียงพอเพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ถือหุ้นดูแลไม่ให้ เกิ ดปั ญ หาการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําต่อ
ตนเอง
• ดําเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความโปร่งใสมีคณ
ุ ธรรมสามารถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ทุกฝ่ าย
• ดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิงในด้ านความเสียง โดยให้ มีการประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ ไข
และติดตามการบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสมและสมําเสมอ
• คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯขึ .น เพือให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเพือให้ เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ กําหนดนโยบายและ
ทิศทางในการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท โดยให้ ความสําคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้
ข้ อกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านและฝ่ ายบริ หาร เข้ ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบัน อื น ๆ ในหลัก สูต รที เกี ยวข้ อ งอย่ า ง
ต่อเนือง เพือเป็ นการเพิมพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกียวกับบทบาทหน้ าทีของกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ดังนัน. จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้ เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษัทฯได้ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี .
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หมวดที2 D สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ บริ ษัทฯถื อปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี โดยครอบคลุม
หลักการดังต่อไปนี .
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมันในการสร้ างมูลค่าเพิมให้ บริ ษัทฯบริ หารงานด้ วยความรอบคอบ และคํานึง ถึงความ
เสียงอยูเ่ สมอ เพือผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
3. การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน
4. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นสําคัญ
บริ ษัทฯตระหนักและให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิงกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และพยายามรักษาไว้ ซงสิ
ึ ทธิของผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสําหรับการดําเนินการดังต่อไปนี .
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังทีได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้น
] หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ ] เสียง
2. สิทธิในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ทฯ มีสิท ธิ ในการรั บทราบถึงผลการดําเนิ นงานของบริ ษั ทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ งผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี โดยบริ ษัทฯได้ จดั ทําเอกสารประกอบคําอธิบายผลการดําเนินงานประจําปี ทีครอบคลุมเนื .อหาสาระสําคัญที
เกียวข้ องกับการดําเนินงานทีผ่านมาของบริ ษัทฯอย่างชัดเจน และครบถ้ วนแล้ ว
3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิ ในการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯได้ จดั ทํางบการเงินทีมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เชือถือได้ และครอบคลุมสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป โดยงบการเงินของบริ ษัทฯ
ได้ ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ และมีชือเสียงเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
4. สิทธิท2 ีจะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯจัดทํารายละเอียดการ
คํานวณเงินปั นผลทีถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื .อหาสาระสําคัญต่างๆทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
เช่นนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจริ งกับนโยบายทีประกาศจ่าย ข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
การจ่ายเงินปั นผลกับปี ทีผ่านมา โดยบริ ษัทฯจะอธิบายถึงเหตุผลและความจําเป็ นหากบริ ษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล
ให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบริ ษัทฯเคยประกาศไว้ โดยเงินปั นผลทีถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ินนได้
ั.
ผ่านการพิจารณากลันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนทีจะเสนอต่อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
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5. สิทธิในการพิจารณาและแต่ งตัง9 กรรมการบริษัท เป็ นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตังกรรมการบริ
.
ษัทเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทจัดทํารายละเอียด/ประวัติ
ของกรรมการบริ ษัท ทีถูกเสนอชือเพือเข้ ารับการแต่งตังอย่
. างถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื .อหาสาระสําคัญต่างๆ ที
เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื อ ประวัติ จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ทีผ่านมา (กรณีแต่งตังกรรมการรายเดิ
.
ม) ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง. หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การ
ถือหุ้นในบริ ษัท การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอืนทังที
. เกียวข้ องและไม่เกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น และ
กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระ ในกรณี ทีมีการแต่งตังกรรมการอิ
.
สระ โดยกรรมการทีถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพืออนุมัติ
แต่งตังนั
. นได้
. ผ่านการพิจารณากลันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ผู้ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ในการพิ จ ารณาและอนุมัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จัด ทํ า รายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัททีถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื .อหาสาระสําคัญต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตําแหน่งและ/หรื อหน้ าที
ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี ทีผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็ น
ต้ น โดยค่า ตอบแทนกรรมการที ถูก เสนอต่อ ผู้ถือ หุ้น เพื ออนุมัติ นัน. ได้ ผ่านการพิ จารณากลันกรองอย่า งระมัด ระวัง
รอบคอบแล้ วจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทีจะเสนอต่อที
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
7. สิทธิในการแต่ งตัง9 ผู้สอบบัญชีและอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาแต่งตังผู
. ้ สอบบัญชี และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดทํารายละเอียดข้ อมูล
ทีถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื .อหาสาระสําคัญต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นชือผู้สอบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชีทีสังกัด ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จํานวนปี ทีผู้สอบบัญชีรายนันเป็
. นผู้สอบบัญชีให้ กับ
บริ ษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึงแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอืนๆ (ถ้ ามี) และจัดให้ มี
การเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ทีผ่านมา เป็ นต้ น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีทีถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพืออนุมตั ินนั .
ได้ ผา่ นการพิจารณากลันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยการประเมินผลงานทีผ่าน
มาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
อนุมตั ิ
8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิรายการที2เกี2ยวโยงกัน
เพือเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทํา
รายการทีเกียวโยงกันทีมีมูลค่าอย่างมีสาระสําคัญของบริ ษัท โดยการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทนัน. จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
.
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9. สิทธิพนื 9 ฐานอื2นๆของผู้ถอื หุ้นที2เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายต่ างๆที2เกี2ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ควรจัดทํารายละเอียดการเพิมทุนทีถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื .อหาสาระสําคัญต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นวัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการเพิมทุน วิธีการและเงือนไขของการเพิมทุน ผลกระทบ
จากการเพิมทุนทีมีตอ่ บริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น โดยเรื องดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณากลันกรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที2 F การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ทังผู
. ้ ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
. ้ ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทจึงมีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้อง
และรักษาสิทธิขนพื
ั . .นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี .ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการซื .อขายหรื อโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกําไรของบริ ษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วม
ประชุมเพือใช้ สิทธิ ออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือแต่งตังหรื
. อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
. ้ สอบบัญ ชี
และเรื องทีมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์
สนธิ การลดทุนหรื อเพิมทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
2. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังทีได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
โดยผู้ถือหุ้น ] หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ ] เสียง
3. บริ ษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยสมําเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังเว็
. บไซต์ของบริ ษัท
4. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิ ในการเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือ
พิจารณารับ เลือกตัง. เป็ นกรรมการบริ ษั ท เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ าปี เป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด
5. บริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสารข้
.
อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทังมี
. ความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้ นแต่กรณีที
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน และเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสาร
.
ข้ อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพือให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลได้ อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้ อมูลทีบริ ษัทจะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
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6. บริ ษัทฯ แจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และ
แจ้ งขันตอนการออกเสี
.
ยงลงมติให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังในการประชุ
.
มผู้ถือหุ้น ให้ มีการ
กําหนดเป็ นลําดับขันตอนอย่
.
างชัดเจน มีการนําเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติทีประชุมอย่าง
ชัดเจน รวมทังเปิ
. ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ ลว่ งหน้ าก่อนเวลาประชุม
อย่างน้ อย 1 ชัวโมง และต่อเนืองจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ
7. บริ ษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัททีต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่าง ๆ และ
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารทีมีข้อมูลสําคัญเพิมเติมในทีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน
ไม่เพิมวาระการประชุมหรื อเปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ไม่จํากัดสิทธิใน
การเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นทีมาสาย เป็ นต้ น
8. บริ ษั ทฯ ได้ อํานวยความสะดวก และสนับ สนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในที
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดํ าเนิน ตามลําดับขัน. ตอนทีแจ้ งไว้ ในหนังสือเชิ ญ ประชุม ในการเลือกตัง.
กรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง. กรรมการได้ เป็ นรายบุคคล มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการทีเกียวข้ องตอบข้ อซักถามอย่างเพียงพอ
9. ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึงเป็ นรู ปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัท และเสนอ
รายชือกรรมการอิสระของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม
10. บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารบันทึกรายงานการประชุมทีชัดเจนถูกต้ องครบถ้ วน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ซึงบริ ษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายหลังจากทีส่งรายงานการประชุมให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หารมีความตังใจที
. จะพิจารณาดําเนินการในด้ านต่างๆ โดยได้ พิจารณาเกียวกับ
ขจัดปั ญหาความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ ภายใต้ กรอบ
จรรยาบรรณทีดี เพือผลประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมเป็ นสําคัญ
ดังนัน. เพือให้ เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้ทีเกียวข้ อง ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียให้ คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้ งทีเลขานุการบริ ษัท และมีหน้ าทีรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง. ในการประชุมคณะผู้บริ หารและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ บคุ คลทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียในการ
เข้ าทํารายการใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทงดให้ ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการ
ดังกล่าว
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นอกจากนี .บริ ษัทได้ มีการกําหนดนโยบายและขันตอนการอนุ
.
มตั ิรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผล ประโยชน์หรื อ
รายการทีเกียวโยงกันซึงให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับรายชือ และความสัมพันธ์ ของบุคคลทีเกียวโยงกัน นโยบายการกําหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง. ความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับการทํารายงานดังกล่าว โดยได้ ถือปฏิบตั ิตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใช้ บงั คับ
การทํารายการทีเกียวโยงกันอย่างเคร่งครัดเพือประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันโดยการเข้ าทํารายการทีเกียว
โยงกันของบริ ษัทนันจะคํ
.
านึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ และเป็ นไปตามเงือนไขราคาและการ
แข่งขันทางการค้ าโดยทัวไป โดยราคาและเงือนไขการค้ าต่างๆ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis)
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
.
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือรับทราบรายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ซึงได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนดในรายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัดรวมทังจะดํ
. าเนินการให้ มีการเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้ วย

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน จึงกําหนด
นโยบายเรื องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท เพือมิให้ บคุ ลากรของบริ ษัททังกรรมการ
.
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท นํา
ข้ อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ืนหรื อนําไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน รวมถึงเพือการซื .อขาย โดยดําเนินการแจ้ งให้
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัททราบว่า
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท จะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ
จะต้ องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพือ
ประโยชน์แก่บคุ คลอืนใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม เว้ น
แต่ข้อมูลนันบริ
. ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทที
ได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทและ/หรื อข้ อมูลภายในทีเป็ นสาระสําคัญ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลียงการซื .อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง ] เดือน ก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนัน.
จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญนันต่
. อบุคคลอืน ทังนี
. . ให้ รวมถึงคู่สมรส
และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้
กระทําผิดอย่างร้ ายแรงโดยบริ ษัทจะทําหนังสือตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากพบว่ามีการปฏิบตั ิอีกครัง.
จะทําการให้ ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย
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หมวดที2 6 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ทฯ ได้ ให้ ความสําคัญ ในสิท ธิ และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกับ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้
เสียตามสิทธิ เงือนไข ข้ อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับการดูแลและปฏิบตั ิด้วยดี ดังรายละเอียด
ต่อไปนี .

ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทฯ มุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจให้ มีผลตอบแทนทีคุ้มค่าและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยคํานึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริ ษัทในระยะยาว ด้ วยผลตอบแทนทีดีและต่อเนือง รวมทังการ
.
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสและเชือถือได้
พนักงาน :
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้ แผนงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิ จทีกําหนดไว้ ได้ บริ ษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริ ษัทฯ ด้ วย
ความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้ อมทังพั
. ฒนา เสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที
ดีดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มการทํ างานให้ มี ค วามปลอดภัย ต่อ ชี วิ ต และทรัพ ย์ สิน ของพนัก งาน
ส่ง เสริ ม การทํ า งานเป็ นที ม เพื อสร้ างความมันใจและเป็ นขวัญ กํ า ลังใจให้ แ ก่ พ นัก งานในการ
ปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทฯด้ วยความมันคงในอาชีพ
ผู้บริหาร :
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผู้บริ หาร ในฐานะผู้ทีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมทังควบคุ
.
มการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามกรอบ ทิศทาง
และเป้าหมายทางธุรกิจทีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารที
มีความเหมาะสม เป็ นธรรม เพือเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริ หารมีความตัง. ใจและ
ทุม่ เทให้ กบั การบริ หารงานบริ ษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีกําหนดไว้ ได้
หุ้นส่ วนทางธุรกิจ : บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสําคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัทฯในการทีช่วยสนับสนุน
และผลักดันให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯสามารถเจริ ญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจทีกําหนดไว้
ได้ บริ ษัทฯจึงปฏิบตั ิต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทีเป็ นธรรมของทัง.
สองฝ่ าย และปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ อตกลงทางการค้ าทีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้ า :
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าเป็ นอันดับแรกโดยสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั ลูกค้ าอย่างต่อเนืองและ
สมําเสมอและมุ่งเน้ นทีจะปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้ าอย่างโปร่งใส
เท่าเทียมและเป็ นธรรม และให้ ความสําคัญในการรักษาข้ อมูลทีเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสมํา
เสมอ และไม่นําข้ อมูลดังกล่าวโดยให้ ความสําคัญแก่ลกู ค้ ามาใช้ เพือผลประโยชน์ของตนเอง
คู่ค้า :
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าของบริ ษัทฯด้ วยความเป็ นธรรม ตามเงือนไขทางการค้ าทีตกลงร่ วมกันอย่าง
เคร่งครัดทังจะไม่
.
เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าโดยไม่สจุ ริ
คู่แข่ ง :
บริ ษั ทฯ ดํ าเนิ น ธุรกิ จ โดยยึด ถื อ กรอบการแข่งขัน ทางการค้ า ที เป็ นธรรม โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นา
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้ าด้ วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้ บริ การไม่แสวงหา
ข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที
จะทําลายคู่แข่งด้ วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ ายหรื อดําเนินการใดๆทีไม่สจุ ริ ตทีเป็ นการทําลายคู่แข่ง
ของบริ ษัทฯ
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สิ2งแวดล้ อม :

ชุมชน/สังคม :

หน่ วยงานภาค :
รั ฐและหน่ วย
งานกํากับ
ดูแลอื2นๆ
ที2เกี2ยวข้ อง :

บริ ษั ทฯ ได้ ให้ ความสํ า คั ญ ด้ านสิ งแวดล้ อม โดยไม่ ก ระทํ า การใดๆ ที ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมเกินกว่าทีกฎหมายกําหนดส่งเสริ มการใช้ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพือประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบตั ิและให้ ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบทีออกโดยหน่วยงานที
กํากับดูแล
บริ ษัทฯ คํานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพือสร้ างคุณภาพชีวิตทีดีแก่คนในสังคมและชุมชน
รวมถึงส่งเสริ มและปลูกฝั งจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ ความ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงบทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วย
งานกํากับดูแลทีมีตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีความตังใจและให้
.
ความร่วมมือใน
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายต่
.
าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ทังนี
. .เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านัน. นอกจากนี . บริ ษัทฯ ยังมอบหมาย
ให้ เลขานุการบริ ษัทฯรับผิดชอบด้ านการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทัง.
กฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามคูม่ ือการปฏิบตั ิงานและเป็ นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องและ
รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี

บริ ษัทฯ จึงได้ มีนโยบายทีจะสร้ างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันข้ างต้ น เนืองจากแรงสนับสนุน
จากผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่มต่างๆ มีสว่ นช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกําไรให้ กับบริ ษัทฯ ถือเป็ นการสร้ าง
ความสําเร็ จให้ กบั บริ ษัทฯในระยะยาว บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงสิทธิ ของแต่ละกลุ่มทีมีส่วนได้ เสียโดยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้ อตกลงต่างๆ ทีทําขึ .นระหว่างกัน รวมทังมี
. การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดําเนินการใดๆ อันจะเป็ นการริ ดรอนสิทธิ หรื อส่งผลกระทบใน
ด้ านลบกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ
กรณี ที ผู้มี ส่ว นได้ เสี ย มี ข้ อ ร้ องเรี ย น ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ข้ อ สงสัย ใดๆ เกี ยวกับ การกระทํ า ผิ ด กฎหมาย หรื อ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในทีบกพร่ อง สามารถแจ้ งหรื อสอบถามได้ โดยตรงถึง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทฯจะดําเนินการสอบสวน
ตามขันตอนการรั
.
บเรื องร้ องเรี ยนทีกําหนดไว้ และถือปฏิบตั ิเป็ นเรื องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ

การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายในการต้ านการทุจริ ต หลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่นจรรยาบรรณว่า
ด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้ วยการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้ วย
การให้ หรื อรับ ของขวัญ หรื อทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อืนใด เป็ นต้ น โดยห้ ามมิให้ พนักงานทุกคนเรี ยกร้ องของขวัญ หรื อ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดทีส่อไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าทีในทางมิชอบ หรื อการกระทําใดๆ ที
อาจนําไปสูก่ ารแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเองหรื อครอบครัว
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หมวดที2 d การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัททีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กับบริ ษัททังข้
. อมูลทางการเงิน และข้ อมูลทีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน น่าเชือถือ ทัวถึง ทันเวลา โปร่ งใส
และเป็ นไปตามเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ
56-1) และรายงานประจําปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และข้ อมูลทางการเงินซึงจัดทําขึ .นตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ โดยใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดทําอย่างระมัดระวัง อีกทัง. มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทังนี
. . คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเป็
.
นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
เกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ ความเห็นเกียวกับเรื องดังกล่าวในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ งแสดงไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี ของบริ ษั ท รวมทัง. จั ด ให้ มี ร ายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
2. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียกับ
บริ ษัท เกี ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วนโปร่ งใสน่าเชือถื อทัวถึงและทันเวลาทัง. รายงานข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัวไป
ตลอดจนข้ อมูลสําคัญ โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพือให้ ผ้ ลู งทุนนักวิเคราะห์และผู้สนใจโดยทัวไปได้ รับทราบโดยผ่าน
ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อสิงพิมพ์ต่าง ๆ รวมทังเว็
. บไซต์ของบริ ษัท
(www.takunigroup.com) โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที นางสาวนิตา ตรี วีรา
นุวฒ
ั น์ เลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ \-ACBB-A``` หรื อที E-mail: nita@takuni.com
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หมวดที2 G ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ทีสามารถเอื .อประโยชน์ได้ กบั บริ ษัท
โดยเป็ นผู้มี บทบาทสําคัญ ในการให้ ค วามเห็น ชอบการวางนโยบายและแผนการดํ าเนิ นธุรกิ จและมี การติ ดตามผลการ
ดําเนินงานเป็ นรายไตรมาส อีกทังยั
. งให้ ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพือประโยชน์ของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
ณ วันที D] ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริ ษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีเป็ นไม่เป็ นผู้บริ หาร
จํานวน 3 ท่าน โดยมีคุณ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
.
เพือทําหน้ าที
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตั ง. คณะอนุ ก รรมการเพื อช่ ว ยในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห าร โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารทีมีตอ่ ผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจนเพือความเป็ นอิสระใน
การตัดสินใจและนําเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดทีกล่าวไว้ แล้ วภายใต้ หวั ข้ อโครงสร้ างการจัดการ

• คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
. .น 3 ท่าน เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรื อรับทราบตามขอบเขตอํานาจหน้ าทีทีได้ ระบุไว้

• คณะกรรมการบริหาร
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารทังสิ
. .นจํานวน 3 ท่าน เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี .บริ ษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การให้ เป็ นคนละ
บุคคลกัน เพือป้องกันมิให้ บุคคลใดมีอํานาจโดยไม่จํากัด โดยคณะกรรมการของบริ ษัทจะเป็ นผู้กําหนดอํานาจหน้ าทีและ
คัดเลือกบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ทังนี
. .บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึงทําหน้ าทีให้ คําแนะนําด้ านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการจะต้ องทราบและ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทังประสานงานให้
.
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ ได้ รายงานค่ า ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนตามประกาศของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีทีกรรมการของบริ ษัทได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบเพิมมากขึ .น เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่ วมด้ วย เป็ นต้ น จะได้ รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายเพิมมากขึ .นด้ วย ซึงต้ องพิจารณาตามความสามารถของบริ ษัทประกอบด้ วย
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยนโยบายดังกล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครัง. ที 1/2557 เมือวันที 4มีน าคม 2557โดยบริ ษัท ได้ ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนืองจากเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมี
ความมันคงและเจริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่า งยังยื น ในระยะยาว สํา หรั บ การกํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น งานนัน. บริ ษั ท ให้
ความสําคัญเรื องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการ
ควบคุมภายในร่ วมกันเป็ นประจําทุกปี ตังแต่
. ปี 2557 เป็ นต้ นไป เพือให้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
. .คณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํานอกจากนี . ภายหลังจากที
หุ้นสามัญของบริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับ
ต่างๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และเทียงธรรม ทังการปฏิ
.
บตั ิตอ่ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุ่ม ทัง. นีบ. ริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานและผู้บริ หารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทําเพือผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน. และควรหลีกเลียงการกระทําทีก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ีมีสว่ นเกียวข้ องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณาต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรื อการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนันๆ
.
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษั ทเกี ยวกับรายการทีเกียวโยงกันและรายการทีมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทังบริ
. ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัดในเรื องการกําหนดราคาและเงือนไขต่างๆ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ ให้ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาทีตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย
กําหนด และได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังสารสนเทศที
.
ปรากฏใน
รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้ อมูล และงบการเงินซึงคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนําเสนอโดยต่อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน
กลต. เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทีสําคัญทังข้
. อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื .นฐานความถูกต้ องครบถ้ วน สมเหตุสมผล เชือถือได้ และใช้ นโยบายการบัญชีที
เหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมําเสมออย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิมเติมตามความจําเป็ นโดยกําหนดวาระการประชุมทีชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง. จะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้จดั ทําวาระต่างๆ ของการประชุม
และดําเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุมเพือให้ กรรมการได้ มี
เวลาพิจารณาและศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่กรรมการบริ ษัท
เป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างเป็ นระบบและพร้ อมให้ คณะกรรมการของบริ ษัทและผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัทซึงทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทังนี
. .ในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคน
หนึงมีเสียงหนึงเสียง กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน. ทังนี
. .ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในทีประชุมจะออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชี .ขาด
ในปี 255> บริ ษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจํานวน > ครัง. โดยในการประชุมแต่ละครัง. มีกรรมการบริ ษัท
เข้ าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
.
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน และเพือให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ น
ลายลักษณ์ อักษรอย่างชัด เจน มี การควบคุมดูแลการใช้ ท รัพ ย์ สินของบริ ษัท ให้ เกิ ดประโยชน์ และมีก ารแบ่งแยกหน้ าที
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี .บริ ษัทยังจัดให้ มีผ้ ทู ีทําหน้ าทีตรวจสอบภายใน ซึงบริ ษัท
มีนโยบายทีจะใช้ ผ้ ูตรวจสอบภายในโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ ทําการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ แต่งตังบริ
. ษัท มัล
ติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ .ง จํากัด โดยคุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต เป็ นผู้ตรวจสอบภายในปี ABB_ และปี ABB> เพือทําการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้ าน
การเงินและมีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นไปตามแนวทางทีวางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการตรวจสอบการปฏิ
.
บตั ิตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หาร
ระดับสูง
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F. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการบริ ห ารจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดย่อย D ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร โดยมี การกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหน้ าที และความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี .

ขอบเขตอํานาจหน้ าที2และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง. ที ]/ABB> เมือวันที C มีนาคม ABB> ได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้ าทีและความรับผิดชอบทีสําคัญของคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับบริ ษัท และให้ มีอํานาจหน้ าทีตามทีกําหนดดังต่อไปนี .
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีดูแลและกําหนดนโยบายทีสําคัญของบริ ษัท ได้ แก่ นโยบายหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบายทางด้ านการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริ หารเงินทุน และนโยบายในการบริ หาร
ความเสียงของบริ ษัท
2. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการลงทุน และโครงการลงทุนของบริ ษัท รวมถึงมี
หน้ าทีกํากับดูแลดําเนินโครงการให้ เป็ นไปตามแผนงานทีวางไว้
3. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทและกําหนดแนวทางแก้ ไขกรณีทีมีปัญหา
อุปสรรคเพือให้ บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ หรื อดีกว่าเป้าหมายทีวางไว้
4. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีจัดให้ มีรายงานข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท เพือรายงานต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียหรื อผู้ลงทุนทัวไปอย่างถูกต้ องทันกาลและเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
5. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีรับทราบรายงานการตรวจสอบทีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน รวมทังผู
. ้ ตรวจสอบบัญชีและทีปรึกษาฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัท และมีหน้ าทีกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ ไขกรณีทีพบข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ
6. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสียงของบริ ษัท
7. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจและหน้ าทีในการจัดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเพือให้ มีขึ .นมา
ทดแทนอย่างต่อเนือง (Succession Plan)
8. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าทีในการแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
.
และให้ ความเห็นชอบเกียวกับอํานาจหน้ าที
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. แต่งตังกรรมการคนหนึ
.
งคนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนกระทําการอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังประเมิ
.
นผลการปฏิบัติงานและกํ าหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรื อบุคคลดังกล่าว หรื อมอบ
อํานาจให้ คณะอนุกรรมการหรื อบุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ
. ได้
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ทังนี
. .การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้ รับมอบอํานาจนันต้
. องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการทีบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เรื องต่อไปนี .
จะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
. .กําหนดให้ รายการทีกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื องนัน. ไม่
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน.
• เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
• การทํารายการทีกรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายทีกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้อง
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนันในกรณี
.
ดงั ต่อไปนี .จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
.
้ ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
.
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
- การรับซื .อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
- การทํ า แก้ ไข หรื อ เลิกสัญ ญา เกี ยวกับ การให้ เช่ากิ จการของบริ ษั ท ทัง. หมดหรื อ บางส่วนที สําคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพือชําระแก่เจ้ าหนี .ของบริ ษัท ตามโครงการแปลงหนี . เป็ นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ้น
- การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
- เรื องอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี . คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการทีเกียวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยหรื อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที2และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง. ที ]/ABB> เมือวันที C มีนาคม ABB> ได้ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบที
สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี .
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารของบริ ษัทรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทังรายไตรมาสและราย
.
ประจําปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี)
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
. ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คํานึงถึงความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนัน. และ
ประสบการณ์ของบุคลากรทีได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิ จารณาเปิ ดเผยข้ อ มูล ของบริ ษั ท ในกรณี ที เกิ ด รายการเกี ยวโยงหรื อ รายการที อาจมี ค วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิบัติงานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน และบริ หารความเสียง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บ ริ ห าร ทบทวนร่ วมกับผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ทในรายงานที สําคัญ ๆ ทีต้ องเสนอต่อ สาธารณชนตามที
กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้ วย
• ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นทีเชือถือได้
• ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
• เหตุผลเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
• ความเห็น เกี ยวกับ การปฏิบัติ ตามกฎหมาย ว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ห รื อกฎหมายที
เกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• รายงานอืนใดทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไป ควรทราบและภายใต้ ขอบเขต
หน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
• เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิ ภาพทีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แสวงหาความเห็นทีเป็ นอิสระ จากทีปรึ กษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่าจําเป็ นก็ได้ ทังนี
. .ด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของบริ ษัท
8. ปฏิบัติงานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน และบริ หารความเสียง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บ ริ ห าร ทบทวนร่ วมกับผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ทในรายงานที สําคัญ ๆ ทีต้ องเสนอต่อ สาธารณชนตามที
กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
เพือให้ การปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิ ภาพทีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นทีเป็ นอิสระ จากทีปรึ กษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่าจําเป็ นก็ได้ ทังนี
. .ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ทังนี
. . นายธีรชัย
อรุณเรื องศิริเลิศ เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที2และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง. ที ]/ABB> เมือวันที C มีนาคม ABB> ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมี
อํานาจหน้ าทีภายในขอบเขตทีกําหนดไว้ ดังต่อไปนี .
1. ให้ มีอํานาจตัดสินใจในเรื องการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัทฯโดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของกิจการ
วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทฯภายในขอบเขตอํานาจทีได้ รับมอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื .อขายสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทฯเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่
กิจการ
4. พิจารณาเรื องการระดมทุนของบริ ษัทฯเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตังที
. ปรึกษาด้ านต่างๆทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
6. ดําเนินกิจการทีเกียวข้ องกับการบริ หารงานโดยทัวไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัทฯ และพิจารณาอนุมตั คิ ําขอจากฝ่ ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ
ทีเกินอํานาจสังการของฝ่ ายงานนัน.
8. คณะกรรมการบริ หารอาจจะมอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้ าทีให้ กรรมการบริ หารแต่ละคนสามารถดําเนินการ
ภายในขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารตามทีกําหนดไว้ โดยกรรมการบริ หารดังกล่าวจะต้ องรับผิดชอบ
ในงานทีได้ รับมอบหมายนันโดยตรงต่
.
อคณะกรรมการบริ หาร
ทังนี
. . การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้ รับมอบอํานาจนันต้
. องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการทีบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ งตามทีกําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีสว่ นได้ เสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย ซึงการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิ จารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ า
ปกติทวไปของบริ
ั
ษัทฯทีเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้

ขอบเขตอํานาจหน้ าที2และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง. ที ]/ABB> เมือวันที C มีนาคม ABB> ได้ กําหนดให้ กรรมการผู้จัดการมี
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี .
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานทัวไปของบริ ษัทฯ
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีได้ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
3. มีอํานาจอนุมตั ิ และมอบอํานาจช่วงอนุมตั ิเบิกจ่ายเพือการจัดซื .อจัดจ้ าง ซึงทรัพย์สินและบริ การเพือประโยชน์ของ
บริ ษั ท ฯ ซึ งอํ า นาจการอนุ มัติ ดัง กล่ า วจะเป็ นการอนุ มัติ ร ายการปกติ ทั วไปทางการค้ าที มี ว งเงิ น ไม่ เกิ น ตามที
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
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4. มีอํานาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และเพือรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ
6. อนุมตั ิการแต่งตังที
. ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
7. เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริ ษัทฯในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกําหนด คําสัง มติทีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารทุกประการ
ทังนี
. .การมอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีกรรมการผู้จัดการเห็นควร
จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใด ตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด กับบริ ษั ทฯหรื อบริ ษัทย่อย ซึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที ประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวไปของบริ
ั
ษัทฯที
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้

6. การสรรหาและแต่ งตัง9 กรรมการและผู้บริหาร
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาในการคั
.
ดเลือกบุคคลทีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผู้บริ หารสูงสุด อย่างไรก็ตามในการสรรหากรรมการและผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมีนโยบายคัดเลือกโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริ หาร ร่ วมกันเสนอชือบุคคลผู้มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ เพือ
พิจารณาในทีประชุมคณะกรรมการและนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี เป็ นผู้มีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
.
.นมาคณะ
หนึงมีจํานวนไม่น้อยกว่า D คนโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริ ษัท เมือคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจํานวนตํา
กว่า D คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังให้
. ครบถ้ วนภายในเวลาไม่เกินกว่า D เดือน นับแต่วนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนน้ อยกว่า D คน ทังนี
. . คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติ
ดังนี .
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
.
ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อนิตบิ คุ คลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง ทังนี
. . ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆด้
. วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนขออนุญาตต่อสํานักงาน
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3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
. ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอชือเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที
อาจขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
. เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนขออนุญาตต่อสํานักงาน
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ .าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี .สิน รวมถึงพฤติกรรมอืนทํานอง
เดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี .ทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
. ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
. ยีสิบล้ านบาทขึ .นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
. . การ
คํานวณภาระหนี .ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี .ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี .ทีเกิดขึ .นใน
ระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคลเดียวกัน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง ทังนี
. . ในกรณีทีผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
. วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
8. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
. .นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง
เป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
9. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาที
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
.
ษัทอืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
10. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
11. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งและไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนทีเป็ น
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยในลําดับเดียวกัน
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ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
. เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง ข้ อ ] ถึง ข้ อ ]] แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจในการดําเนินกิ จการของบริ ษั ท บริ ษัทย่อย บริ ษั ทย่อยลําดับ
เดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยที
(1) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
(2) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
(3) มีค วามรู้ และประสบการณ์ เพี ยงพอทีจะสามารถทํ าหน้ าที ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง. นี . ต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึงคนทีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการ
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
ทังนี
. .คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึง
ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตังรอง
.
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึงหรื อ หลายคนก็ ได้ และอาจแต่ง ตัง. ผู้อํ า นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อ
ผู้อํ า นวยการฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของบริ ษั ท ทํ า หน้ าที เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบก็ ไ ด้ แ ต่ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบทีมิใช่เป็ นกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กรรมการตรวจสอบผู้ทีประสงค์จะลาออกจากกรรมการตรวจสอบ จะต้ องแจ้ งความประสงค์นนเป็
ั . นหนังสือต่อ
บริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ] เดือน เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั หากจําเป็ นกรรมการตรวจสอบนันอาจต้
.
องชี .แจงประกอบด้ วย กรณี
กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกถอดถอนให้ ออกบริ ษัทต้ องแจ้ งการลาออกหรื อถูกถอดถอนนัน. พร้ อมสาเหตุไปให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และต้ องแต่งตังกรรมการตรวจสอบให้
.
ครบถ้ วนโดยคณะกรรมการบริ ษัทภายใน D เดือน
นับแต่วนั ทีกรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบทีถูกถอดถอนนัน. อาจชี .แจงถึงสาเหตุดงั กล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบก็ได้

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
.
ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกก็ได้
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กรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมดต้
.
องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้ กระทําโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที
3. ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
.
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี .
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือคูณด้ วยจํานวนกรรมการทีจะ เลือกตัง.
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทัง. หมดตาม (1) เลือกตัง. บุคคลคนเดียวหรื อหลายคน เป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ทีเลือกตังบุ
. คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อย
เพียงใดก็ได้
(3) บุค คลซึงได้ รับ คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ รับ การเลือ กตัง. เป็ นกรรมการเท่า จํ านวน
กรรมการทีจะพึงมี
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง. ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามเป็ น อัตราถ้ า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
. จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
. นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
. .กรรมการซึงพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
. ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริษัท การ ลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึง
บริ ษัท
6. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อ 2 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน โดยมติของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ ทังนี
. .บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนตาม
วรรคหนึงอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
7. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
. ้ บริ หารโดย
คัดเลือกจากบุคลากรทีมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริ หารสายงานทีเกียวข้ อง

75

d. การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษัท
ร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิ จการทีสามารถเอื .อประโยชน์ กับบริ ษัท ทัง. นีเ. พือเป็ นการเพิมศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ จะต้ องมีอํานาจควบคุมหรื อกําหนดนโยบายบริ หาร ส่วนบริ ษัทร่ วม บริ ษัทฯ
จะต้ องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

G. การกํากับดูแลเรื2 องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพือแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
.
.อขายหลักทรัพย์ ดังนี .
- กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ฯ และจะต้ องไม่นําความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อเพือประโยชน์แก่บุคคลอืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่ข้อมูลนันบริ
. ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
- กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของ
บริ ษัทฯ ทีได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อมูลภายในทีเป็ นสาระสําคัญ ทีมีผลต่อการ
เปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลียงการซื .อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง ] เดือน ก่อนทีงบ
การเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
.
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญนันต่
. อ
บุคคลอืน ทังนี
. . ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง
ของบริ ษัทฯ ด้ วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้ กระทําผิดระเบียบของบริ ษัทฯ อย่างร้ ายแรงและมีการกําหนดโทษ
โดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและหากยังคงปฏิบตั ิจะทําการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี . บริ ษัทฯ จะจัดการอบรมให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกียวกับหน้ าทีทีต้ องรายงานการถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที
ต้ อ งรายงานการมาถื อ ครอง และการเปลียนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทีทํารายการ และจัดส่งสําเนา
รายงานนี .ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

]. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีในปี ABB> รวม A.DD ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชี A.A> ล้ านบาท และค่าตอบแทนอืน \.\_ ล้ านบาท
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H. การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที2ดีในเรื2 องอื2นๆ
นโยบายการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกัน โดยในกรณีทีบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกัน
กับกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน. และในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ทีอาจเกิ ดขึ .น บริ ษั ทจะได้ ให้ ผ้ ูเชียวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทเป็ นผู้ให้ ค วามเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่ างกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี 9
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื .อและขายสินค้ า การให้ บริ การ เป็ นต้ น บริ ษัทมี
นโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการ
ทํารายการดังกล่าว และการมี เงื อนไขการค้ าที มีราคาและเงือนไขทีเป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิ ดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เมือเทียบเคียงกับการทํารายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทัวไป หรื อการทํารายการระหว่าง
บุค คลที อาจมีค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ กับ บุค คลทัวไป หรื อการทํารายการในลักษณะเดียวกับของ
ผู้ป ระกอบการอืนในธุรกิ จ บริ ษั ทมี น โยบายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิ จารณาและให้ ค วามเห็ น
เกี ยวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และข้ อ บังคับ ประกาศ คําสังหรื อ ข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียว
โยงกัน
• รายการอืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเกียวกับ
ทรัพย์สินหรื อบริ การอืน หรื อ รายการรับหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าว และจะ
ปฏิบัติ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสังหรื อ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
การทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
. .
บริ ษัทไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมเงินเพือให้ บคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรื อ
ดําเนินงานแทนบริ ษัท
ทังนี
. . คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ
ประกาศ คําสังหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการทํารายการ
ทีเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เพือให้ การตัดสินใจเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ B_-]) รายงานประจําปี ของบริ ษัท และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายภาพรวม
กลุม่ บริ ษัท กําหนดวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมทีจะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทังกลุ
. ่ม
บริ ษัท ให้ สามารถเกื .อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้ อม และ
คํานึงถึงผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียทุก ฝ่ าย เพือให้ สามารถเติบ โตในธุรกิ จได้ อย่างมันคงและยังยื น และเพื อให้ บ รรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และได้ มีการวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี .

แนวทาง “ความรั บผิดชอบต่ อสังคม” ของบริษัทฯ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมโดยนําหลักจริ ยธรรมไปใช้ กบั องค์กรอืนทีเกียวข้ องในเรื องที
เกียวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การแข่งขันอย่างยุตธิ รรมการปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ และสร้ างสัมพันธภาพระหว่างกิจการทีรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและ
กิจการทีเกียวข้ องอืนๆ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า คูส่ ญ
ั ญารับจ้ าง ลูกค้ า คูแ่ ข่ง และสมาคมวิชาชีพซึงบริษัทฯ เป็ นสมาชิกอยู่

2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั2น
บริ ษัทฯ ได้ มีแนวปฏิบัติทีสําคัญ อีกประการหนึงทีได้ ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั คือการได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิที
กิ จ กรรมร่ ว มสัต ยาบัน ที จะดํ า เนิ น การ ได้ แ ก่ การกํ า หนดนโยบายต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชันและประกาศใช้
“จรรยาบรรณธุรกิ จ” ที ให้ ค วามสําคัญ ต่อการปลอดการทุจริ ต (Zero Fraud) รวมทัง. จัด ให้ มี การอบรมและพัฒ นา
พนักงานเกียวกับเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมเพือเป็ นการส่งเสริ มและพัฒนาด้ านจิตใจให้ มีความเป็ นธรรมทังยั
. งสามารถ
ทําให้ เกิดจิตสํานึกทีดีอนั ส่งผลต่อการเกิดความซือสัตย์สจุ ริ ตตามมา
นอกจากนี .บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสียงของกิจการและจัดการระบบการควบคุมภายในทังทางกายภาพและทาง
.
จิตใจให้ เหมาะสม เพือป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆโดยจัดทําการประเมินผลและตัวชี ว. ดั (KPI) ในการประกัน
คุณ ภาพให้ ดี ยิ งขึน. และจัด ให้ มี ช่ อ งทางการสื อสารสํา หรั บ แจ้ งเบาะแส มี ม าตรการคุ้ม ครองผู้แ จ้ ง ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสทีได้ รับแจ้ งอย่างเป็ นธรรม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการหรื อบริ หารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิ
ของพนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้ อมอย่างไร พร้ อมทังหามาตรการป
.
้ องกันกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
เพือไม่ให้ สร้ างปั ญหา ทีอาจมีสว่ นทําให้ เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรื อในพื .นทีทีมีการดําเนินโครงการ บริ ษัทฯ ได้
จัดทํากลไกการร้ องเรี ยนและร้ องทุกข์อย่างเหมาะสม สําหรับเป็ นช่องทางให้ ผ้ ทู ีเชือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรื อได้ รับ
การปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
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4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ทีสุดทีจะนําพาให้ บริ ษัทฯ มีความเข้ มแข็ง สามารถเติบโตได้ อย่าง
มันคงและยังยืน บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นระบบกระบวนการอัน
ส่งผลถึงสภาพในการทํางานทีดี เช่น การพัฒนาศักยภาพและความรู้ สามารถของพนักงานให้ เป็ นคนมีคณ
ุ ภาพ และ
เป็ นคนเก่งและเป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม ทําประโยชน์ให้ สงั คม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและรักษาสิงแวดล้ อม
พร้ อมทังให้
. ความสําคัญต่อองค์กรในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องกับพนักงาน

5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มุ่งมันในการปฏิบัติทางด้ านการตลาดทีเป็ นธรรม โดยนําเสนอผลิตภัณ ฑ์ ทีมีคุณ ภาพและมีความ
ปลอดภัย พร้ อมทังการให้
.
บริ การทีเป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า และพร้ อมตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ให้ ข้อเสนอแนะใน
การใช้ สินค้ า ให้ คําปรึ กษาวิธีการแก้ ปัญหา และรับข้ อร้ องเรี ยน เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพือการ
บริ โภคอย่างยังยืน
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการฝึ กอบรมให้ แก่ลกู ค้ าเกียวกับหลักสูตร “การฝึ กอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว”
และหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะทีรับผิดชอบดูแลสถานทีใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว” เพือให้ ลกู ค้ าได้ คํานึงถึงความปลอดภัย
ในเรื องของการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียม

6. การดูแลรั กษาสิ2งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและคํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุง่ พัฒนาเทคโนโลยี
ทีสะอาดและทันสมัย เพือให้ ทกุ กระบวนการของบริ ษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ ทรัพยากรอย่างยังยืนโดยใช้
หลัก 3R คือ ลดการใช้ ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื น. ฟูกลับสู่สภาพเดิม
(Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสูส่ งแวดล้
ิ
อม (Zero Emission)

7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักในความเป็ นส่วนหนึงของชุมชนหรื อสังคมซึงมีหน้ าทีรับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมเพือความเป็ นอยู่ทีดีขึ .น
ด้ วยการสร้ างการจ้ างงานและสร้ างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิ งเศรษฐกิ จ การทําให้ เกิดความเข้ มแข็งของ
หน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ2งได้ จากการดําเนินงานที2มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ2งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯได้ มีความเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดําเนินกิจการทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯได้ ส ร้ างความคิ ด หรื อ ค้ น หาความรู้ ใหม่ๆ ที ต่า งไปจากเดิ ม ที เคยปฏิ บัติ ห รื อ เคยรั บ รู้ มา โดยเป็ นความรู้ ที
ครอบคลุมทังทางธุ
.
รกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม การพัฒนาความคิดหรื อพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ ทีจะ
ก่อให้ เกิดมูลค่าบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ มีสว่ นร่วมของผู้เกียวข้ องทังในหรื
.
อนอกบริ ษัทฯมาร่วมกันพัฒนา
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ตัวอย่ างกิจกรรมของบริษัทฯ
• การพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริ ษัทในเครื อทาคูนิกรุ๊ป ในหัวข้ อ ”หัวใจของการให้ บริ การ (Service Mind)” เมือวันที
21 มกราคม 2557 ณ ห้ องประชุม TGA อาคารทาคูนิ

• การอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ เมือวันที ] กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้ องประชุม TGA อาคารทาคูนิ
• การอบรมให้ ความรู้ เกียวกับ KPI (Key Performance Indicator) เมือวันที 8 มีนาคม 2557 ณ ห้ องประชุม TG]
อาคารทาคูนิ
• การพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริ ษัทในเครื อทาคูนิกรุ๊ป ในหัวข้ อ “การขับขีรถยนต์อย่างปลอดภัย” บริ ษัท ฯได้ เชิญ
วิทยากรซึงเป็ นผู้เชียวชาญด้ านการใช้ รถยนต์จากบริ ษัท วิริยะประกันภัยโดยคุณ สมภพ วิจิตรานนท์ ผู้จัดการ
ศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารสิน ไหมทดแทน ศูน ย์ พ ระราม 2 มาให้ ค วามรู้ ในเรื องการขับ ขีรถยนต์ อย่า งปลอดภัย ”ให้ แ ก่
พนักงานของบริ ษั ทฯและบริ ษั ทในเครื อเพื อเป็ นการพัฒ นาศักยภาพและเสริ มทัก ษะในการขับ ขีรถยนต์ ของ
พนักงานอย่างปลอดภัย งานนี .จัดขึ .นเมือวันที 25 เมษายน 2557 ณ ห้ องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ
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• การบรรยายให้ ความรู้เกียวกับคุณสมบัติและการใช้ ก๊าซก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย / การป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ของก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวรวมถึงการให้ ความรู้เกียวกับกระบวนการ การรับ-จ่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวภายใน
คลังก๊ าซอย่างปลอดภัยและการดูงาน เมือวันที 10 เมษายน 2557 ณ ทีห้ องประชุมคลังก๊ าซบริ ษัทฯ ทีจังหวัด
พิจิตร

• การอบรมให้ ค วามรู้ เกี ยวกับ กองทุน สํารองเลีย. งชี พ เมื อวัน ที l และ]_ มิ ถุน ายน ABB> ณ ห้ อ งประชุม TGA
อาคารทาคูนิ
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• โครงการเปิ ดอบรมให้ ความรู้ เกียวกับการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัยและการฝึ กปฏิบตั ิการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ให้ แก่ประชาชนผู้สนใจในพื .นทีและบริ เวณใกล้ เคียงคลังก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวจังหวัดพิจิตรของ บริ ษัทฯ
ได้ มีประชาชนและผู้สนใจได้ เข้ าร่ วมอบรม / ฝึ กปฏิบตั ิในโครงการนีอ. ย่างมากมาย เมือวันที 4 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรม อมริ นทร์ ลากูน จังหวัด พิษณุโลก

•

โครงการเปิ ดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะทีรับผิดชอบดูแลสถานทีใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวของกลุม่ บริ ษัทในเครื อ
ทาคู นิ ก รุ๊ ป ซึ งจะจั ด ทุ ก ปี ปี ละ D-C ครั ง. ล่ า สุ ด เมื อวัน ที A_-A> พฤศจิ ก ายนABB> ณ ห้ องประชุ ม TGA
อาคารทาคูนิ
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• การจัดกิจกรรมกีฬาสีและงานปี ใหม่ประจําปี ABB> เพือกระชับความสัมพันธ์ และสร้ างความสามัคคีงานนี .จัดขึ .นเมือ
วันที 20 ธันวาคม 2557 ณ บริ เวณ อาคารทาคูนิ

• การฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี 2557 ของอาคารทาคูนิ บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทในเครื อ ร่วมฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี 2557 เพือสร้ างทัศนคติทีดีในการร่วมมือป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั ซึงเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึงจะมีการฝึ กซ้ อมดับเพลงและ
อพยพหนีไฟเป็ นประจําทุกปี

• บริ ษัทฯ ได้ บริ จาคเงินสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เช่น สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในพื .นทีใกล้ คลังก๊ าซบ้ านโรงโป๊ ะ
บริ จาคเป็ นทุนดําเนินการของมูลนิธิคณ
ุ ากร สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล และบริ จาคสิงของและเงินให้ กบั
บ้ านพักคนชราบางแค
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี2ยง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
.
ซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน โดยแต่ละ
ท่านไม่ได้ เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯให้ มีความ
ถูกต้ อง เชือถือได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง รวมทังสอบทาน
.
ให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ผล โดยบริ ษัทฯ ได้ จ้างบริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ .ง จํากัด
เป็ นผู้ต รวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ ซึงเป็ นผู้ส อบบัญ ชี รับอนุญ าตทีได้ รับ ความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ ใน “เอกสแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความเห็นว่า นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต เป็ นผู้ทีมีความเหมาะสม
ในปี 2557 ทีปรึ กษาด้ านการตรวจสอบภายในได้ จดั ทํารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพือรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ นํารายงานดังกล่าวประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญ ชี และฝ่ ายจัดการ หลังจากนัน. คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม
กับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้ อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทีจะกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อความถูกต้ องและ
ความน่าเชือถือของงบการเงิน รวมทังการดํ
.
าเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี . คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี .
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน D ท่าน ซึงไม่ได้
เป็ นผู้บริ หาร พนักงาน หรื อทีปรึกษาใด ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือช่วยในการสอบทานให้ บริ ษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอย่าง
เพียงพอ ซึงสอดคล้ องกับข้ อกําหนดและแนวปฎิบตั ิทีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี ABB> คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
. .น > ครัง. โดยมีการหารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื องทีเกียวข้ อง ซึงสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี .

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ABB> ของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึงได้ จดั ทําขึ .นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย
(Thai Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอ รวมทังได้
. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจํานวน 6 ครัง. เพือปรึ กษาหารื อกันอย่าง
อิสระถึงข้ อมูลทีมีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซงมี
ึ ผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสม
ของวิธีก ารบัน ทึกบัญ ชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
มาตรฐานการบัญชี และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งบการเงิน ตลอดจนความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เพือให้ มนใจว่
ั าการจัดทํา
งบการเงินเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที
รับรองทัวไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวทีผู้สอบบัญชีได้ สอบทานและตรวจสอบ
แล้ ว ซึงเป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี2ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแนวทางการบริ หารความเสียง และติดตามความคืบหน้ าการบริ หารความ
เสียงอย่างสมําเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปั จจัยเสียงทังปั
. จจัยภายในและภายนอก โอกาสทีจะเกิด ผลกระทบ และการ
บริ หารจัดการความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ พบว่าบริ ษัทฯได้ กําหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสียงไว้ อย่าง
ชัดเจน และได้ สือสารให้ ผ้ ูทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายเข้ าใจ รวมทังสร้
. างวัฒนธรรมการบริ หารความเสียง เพือให้ ทุกคนในองค์กร
ตระหนักว่าการบริ หารความเสียงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทีผู้ตรวจสอบภายในได้ รายงาน และ
พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ครอบคลุมปั จจัยเสียง และมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
รวมทังมี
. การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทังในด้
. านบุคลากรและการปฎิบตั ิงานตรวจสอบให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนือง ซึงสอดคล้ องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีทีรายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญซึง
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
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นอกจากนี .คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสําหรับปี ABB` ซึง
ได้ จดั ทําขึ .นตามปั จจัยเสียงขององค์กร รวมทังกํ
. าหนดขอบเขตการปฎิบตั ิงานตรวจสอบให้ ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ
และการทํางานทีมีสาระสําคัญอย่างครบถ้ วน

การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที2ดี และการปฎิบัตติ ามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืนทีเกี ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ รวมทังได้
. ปฎิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างเคร่ งครัด และมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาทียังยืน โดยกรรมการ
บริ ษัท ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณ ธรรมอย่างสมําเสมอและต่อเนือง รวมทังได้
. จัดทํา
นโยบายต่อต้ านคอรัปชันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การพิจารณาแต่ งตัง9 ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็ นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี ทีผ่านมาจึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ เสนอขออนุมัติต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นให้
แต่งตัง. นายไพบูล ตันกูล ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที CAl` และ/หรื อ นายขจรเกี ยรติ อรุ ณ ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญาตเลขที 3445 และ/หรื อ นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที DCD\ ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจําปี ABB`

การสอบทานรายการที2เกี2ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามเงือนไขทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่ งใส การเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการทีเกียวโยงกัน
ดังกล่าว เป็ นปกติทางการค้ า มีความโปร่ งใส ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ด้ วยเงือนไขและราคาทีสมเหตุสมผล
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบัติตามหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพือประโยชน์ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้ อมูลทาง
การเงินของบริ ษัทฯถูกต้ อง เชือถือได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป บริ ษัทฯมีการบริ หารจัดการความเสียง
อย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกันอย่างถูกต้ อง มี
การปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดและข้ อผูกพันต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีการปฎิบตั ิงาน
ทีสอดคล้ องตามระบบการกํากับดูแลกิ จการทีดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส เชือถือได้ รวมทังมี
. การพัฒนาปรับปรุ งระบบการ
ปฎิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ .นและเหมาะกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนือง

(นายเจริ ญ ประจําแท่น)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่ างกัน
สรุ ปความสัมพันธ์ กับบุคคล หรื อนิตบิ ุคคลที2อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บุคคลที2อาจมีความขัดแย้ ง
นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์

นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ

บริ ษัท มิดเดิลจี จํากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด วีรา
(สถานีบริ การก๊ าซ)
บริ ษัท ปราณีปิโตรเลียม จํากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)
บริ ษัท เอส วี พี สามพราน ปิ โตรเลียม จํากัด
เปลียนชือเป็ น ดราก้ อน ปิ โตรเลียม จํากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)

ความสัมพันธ์
ณ D] ธ.ค. 57 คุณ ประเสริ ฐ ภรรยา บุต ร และธิ ด า ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท รวม
ร้ อยละ _\ ของทุนชําระแล้ วและคุณประเสริ ฐดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การในบริ ษัท
ณ D] ธ.ค. 57 คุณกาญจนา สามี บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้ อยละ
60 ของทุนชําระแล้ ว และคุณกาญจนาดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ
ในบริ ษัท
ในอดีตคุณนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ และคุณฐากูร ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ถือหุ้นรวมกัน
ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าว และคุณนิตา ตรี วี
รานุวฒ
ั น์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ณ วันที 19 มีนาคม 2556 บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทัง. 2 รายได้ ขายหุ้นใน
มิดเดิลจีให้ แก่บคุ คลภายนอกทังหมด
.
และลาออกจากการเป็ นกรรมการของ
มิดเดิลจีแล้ ว
คุณประสิทธิz ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึงเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
เป็ นพีชายของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการของ
บริ ษัทฯ
คุณประภัศร์ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
เป็ นน้ องชายของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ของบริ ษัทฯ

บริ ษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิ โตรเลียม จํากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)
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รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

รายได้
จากการ
จําหน่ายแก๊ส

- มิดเดิลจี

TG จําหน่ายก๊ าซ
LPG ให้ กบั บุคคล
ทีมีความเกียวโยง
ดังกล่าว

- วีรา

ขนาดของ
รายการ
ความเห็นของ
(ล้ านบาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
2556
2557
19.06 15.23 การทํารายการดังกล่าวเป็ นการทําการค้ า
ตามปกติ โดยราคาจําหน่ายประกอบด้ วย
2 ส่วน คือ ค่านํ .าก๊ าซและค่าขนส่ง โดยค่า
8.63
0.34 นํ .าก๊ าซเป็ นราคาเดียวกับทีจําหน่ายให้ แก่
ลูก ค้ ารายอื น และค่ า ขนส่ ง เป็ นไปตาม
1.30
4.31 อัตราทีบริ ษัทกํ าหนดไว้ ตามระยะทางกับ
ลูกค้ าทุกราย และมีเงือนไขทางการค้ าไม่
แตกต่างกับการค้ ากับลูกค้ ารายอืน

- เอส วี พี
สามพราน
ปิ โตรเลียม

รายได้
ค่าขนส่ง

- ปราณี
ปิ โตรเลียม

6.18

- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

-

-วีรา

-เอส วี พี
สามพราน
ปิ โตรเลียม

GG ให้ บริ การขนส่ง
ก๊ าซ LPG ให้ กบั
บุคคลทีมีความ
เกียวโยงดังกล่าว

0.38

0.25

-

0.12

-

-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม
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11.06 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่า การทํ า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
7.18 เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

0.26

การทํารายการดังกล่าวเป็ นการทําการค้ า
ตามปกติค่าขนส่งเป็ นไปตามอัตราทีบริ ษัท
กํ าหนดไว้ ตามระยะทางกับลูก ค้ าทุกราย
และมี เงื อนไขทางการค้ า ไม่ แ ตกต่ า งกั บ
การค้ ากับลูกค้ ารายอืน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่า การทํ า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

ประเภทของ
รายการ

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

รายได้
ค่าสิ นค้า
และบริ การ

-มิดเดิลจี

TT ขายอะไหล่
อุปกรณ์ระบบแก๊ ส
ให้ บคุ คลทีมีความ
เกียวโยงดังกล่าว

-ปราณี
ปิ โตรเลียม

ขนาดของ
รายการ
(ล้ านบาท)
0.16
0.03
-

0.03

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การทํารายการดังกล่าวเป็ นการทําการค้ า
ตามปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ ติดตัง.
ระบบแก๊ ส เป็ นไป ตามอั ต ราที บริ ษั ท
กํ าหนดไว้ กับ ลูกค้ าทุกราย และมี เงือนไข
ทางการค้ าไม่แตกต่างกับการค้ ากับลูกค้ า
รายอืน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่า การทํ า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

รายได้
ค่าสิ นค้า
และบริ การ

- มิดเดิลจี
-วีรา
-ปราณี
ปิ โตรเลียม

รายได้อืHน

RE ให้ บริ การ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยกับ
บุคคลทีมีความ
เกียวโยงดังกล่าว

0.006
0.006

\.\\B การทํารายการดังกล่าวเป็ นการทําการค้ า
ตามปกติ ค่าบริ การตรวจสอบ เป็ นไปตาม
อัต ราที บริ ษั ท กํ าหนดไว้ กับ ลูก ค้ าทุก ราย
และมี เงื อนไขทางการค้ า ไม่ แ ตกต่ า งกั บ
\.]\A การค้ ากับลูกค้ ารายอืน

-เอส วี พี
สามพราน
ปิ โตรเลียม

-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
\.\`\ ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่า การทํ า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

-

\.]A\

-

0.005 การทํารายการดังกล่าวเป็ น ตามลักษณะ
การทําธุรกิ จที เมือมีการจัดอบรม จะเชิ ญ
0.003 พนักงานของสถานีบริ การซึงเป็ นลูกค้ าของ
บริ ษั ท เข้ า ร่ ว ม เป็ นไปตามอัต ราที บริ ษั ท
ให้ บริ การลูกค้ ารายอืน และมีเงือนไขทาง
การค้ าไม่แตกต่างกับการค้ ากับลูกค้ าราย
อืน

-มิดเดิลจี
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

TG ให้ บริ การอบรม
พนักงานบรรจุแก๊ ส
ให้ แก่บริ ษัท
ดังกล่าว

-
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ประเภทของ
รายการ

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง

ขนาดของ
ความเห็นของ
รายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
0.005 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่า การทํ า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

รายละเอียดของ
รายการ

-ปราณี
ปิ โตรเลียม

การซื]อสิ นค้า -วีรา

เงินกูย้ มื

ครอบครัว
ตรี วีรานุวฒ
ั น์

กลุม่ บริ ษัท มีการ
ซื .อนํ .ามันดีเซลจาก
สถานีบริ การ
ดังกล่าว
โดยเฉพาะในส่วน
ของ GG ซึงเป็ น
การเติมเชื .อเพลิง
เพือใช้ ในการขนส่ง
เนืองจากในอดีต
จนถึง 15 ก.ค.
2556 กลุม่ บริ ษัททํา
การเช่าสถานี
บริ การของหจก.
ดังกล่าวเป็ นพื .นที
จอดรถของ GG
โดยรายละเอียด
การซื .อเชื .อเพลิง
ของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยเป็ นดังนี .
0.02
-TG
12.22
-GG
0.19
-TT
0.67
-RE
-TT
ต้ นงวด
28.50
จ่ายคืนระหว่างงวด (16.00)
(12.50)
ปลายงวด
-
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การทํารายการดังกล่าวเป็ นการทําการค้ า
ตามปกติ การซือ. เชื อ. เพลิงดังกล่าว เป็ น
ราคาเดี ย วกั บ ที หจก.ดั ง กล่ า วจํ า หน่ า ย
ให้ แก่ ลูก ค้ ารายอื น และเป็ นราคาหจก.
ดังกล่าวจําหน่ายแก่ลกู ค้ าทัวไป
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่า การทํ า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

0.05
-

ในอดี ต TT และ RE มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น จาก
ก รรม ก า รข อ งบ ริ ษั ท เพื อ ใช้ ใน ก า ร
ดํ า เนิ น งาน โดยมิ ไ ด้ มี ก ารคิ ด ดอกเบี ย.
ระหว่างกัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่
บ ริ ษั ท ได้ ชํ าระคื น เงิ น กู้ ยื ม ดั ง ก ล่ า ว
เรี ยบร้ อยแล้ ว

ประเภทของ
รายการ

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง

ขนาดของ
รายการ
(ล้ านบาท)
3.72
(3.72)
-

รายละเอียดของ
รายการ
-RE
ต้ นงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
ปลายงวด

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่ า วแล้ ว และเห็ น ว่ า เป็ นรายการที
เกิ ดขึ .นในอดีต ซึงเกิ ดขึ .นได้ สําหรับบริ ษั ท
จํากัดทัวไป และมิได้ ทําให้ กลุ่มบริ ษัทเสีย
ประโยชน์

นโยบายและการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการทํารายการระหว่ างกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี 9
•

•

•

รายการธุรกิ จปกติและรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ อาทิ การซือ. และขายสินค้ า การให้ บริ การ เป็ นต้ น บริ ษั ทฯ มี
นโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการ
ดังกล่าว และการมีเงือนไขการค้ าและราคาทีเป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมือเทียบเคียงกับการทํา
รายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทัวไป หรื อการทํารายการระหว่างบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บุคคลทัวไป หรื อการทํารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอืนในธุรกิจ บริ ษัทฯมีนโยบายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส
และจะปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้ อ บังคับ ประกาศ คํ า สังหรื อ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน
รายการอืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเกียวกับทรัพย์สิน
หรื อบริ การอืน หรื อ รายการรับหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าวและจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสังหรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยทังนี
. . บริ ษัทฯไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมเงินเพือให้ บคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรื อดําเนินงานแทนบริ ษัทฯ
เพือความโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี ในกรณีทีบริ ษัทฯมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีมีความ
ขัดแย้ งอันเนืองจากกรรมการหรือผู้บริ หารท่านใด ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการดังกล่าวกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ท่านนันจะไม่
.
มีอาํ นาจออกเสียงในการอนุมตั ใิ ห้ ทํารายการ และจะไม่เข้ าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

ทังนี
. . คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสังหรื อข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญของ
บริ ษัท ฯหรื อบริ ษั ทย่อ ย เพื อให้ การตัดสิน ใจเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
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ข้ อมูลทางการเงินที2สาํ คัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
ปี ABBB
ปี ABB_
ปี ABB>

บริษัท

ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด นายไพบูล ตันกูล
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด นายไพบูล ตันกูล
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด นายไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที2
CAl`
CAl`
CAl`

ข้ อมูลทางการเงินที2สาํ คัญ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวมสําหรับปี สิน9 สุดวันที2
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
6D ธ.ค. GH
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี .การค้ าและลูกหนี .อืน - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
. บคุ คลและกิจการ
ทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้ เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ .าประกัน
ลูกหนี .การค้ ากําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้ า - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

53.58
88.24

12.28
20.23

29.17
69.13

7.78
18.45

186.78
80.32

32.32
13.90

60.15
6.85
0.28
209.09

13.79
1.57
0.06
47.93

44.99
0.10
143.39

12.02
0.02
38.26

61.62
0.17
328.89

10.66
0.03
56.91

4.95
5.90
214.11
0.07
1.36
0.74
227.13
436.23

1.13
1.35
49.09
0.02
0.31
0.17
52.07
100.00

5.07
2.35
5.55
215.98
0.57
0.95
0.87
231.36
374.75

1.35
0.63
1.48
57.64
0.15
0.25
0.23
61.74
100.00

31.47
1.43
5.21
208.38
0.98
0.99
0.53
248.99
577.88

5.45
0.25
0.90
36.06
0.17
0.17
0.09
43.09
100.00
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวมสําหรับปี สิน9 สุดวันที2
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
6D ธ.ค. GH
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

หนีส9 นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส9 นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้ าหนี .การค้ าและเจ้ าหนี .อืน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
.
คคลและกิจการที
เกียวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ส่วนของหนี .สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี .สินหมุนเวียนอืน

รวมหนีส9 ินหมุนเวียน
หนีส9 นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี .สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี .สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี .สินไม่หมุนเวียนอืน

รวมหนีส9 ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส9 ิน
ส่ วนของเจ้ าผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน
- ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส9 นิ และส่ วนของผู้ถอื
หุ้น

161.12

36.93

98.09

26.18

157.60

A>.A>

32.22

7.39

-

-

-

-

6.50

1.49

6.54

1.75

6.54

].]D

2.74
6.52
0.65
209.76

0.63
1.49
0.15
48.09

2.48
1.29
1.16
109.57

0.66
0.34
0.31
29.24

2.39
0.82
167.35

-

47.18
3.95
0.67
1.01
0.32
53.13
262.89

10.82
0.90
0.15
0.23
0.07
12.18
60.26

40.64
1.46
0.65
0.24
0.33
43.33
152.90

10.85
0.39
0.17
0.06
0.09
11.56
40.80

34.10
0.83
0.42
0.82
36.17
203.52

130.00
130.00

29.80
29.80

150.00
150.00

40.03
40.03

DC._]

B.D_

].AA

B.D_

].CD

200.00
200.00
106.64

A\._C
-

C.>D
-

A\._C
-

B.B]
-

20.64
A.l\

D.B>
\.B\

]>.\>

D.l]

CB.`_

CC.]`

>._B

173.07
0.26
173.34

39.67
0.06
39.74

221.85
221.85

12.23
59.20
59.20

6Hd.6]

]d.Hu

-

-

6Hd.6]

]d.Hu

436.23

100.00

374.75

100.00

577.88

100.00
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-

\.C]
\.]C

Fu.E]
B.l\
\.]C
\.\>
\.]C

].F]
6G.FF

DC._]
]`.CB

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวมสําหรับ
ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

ปี 2555
ล้ านบาท
%

รายได้
รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้ นทุนขายและบริ การ

กําไรขัน9 ต้ น
รายได้ อืน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

กําไรจากการดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้

กําไรสุทธิสาํ หรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื2น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม

กําไรสุทธิสาํ หรับปี
การแบ่ งปั นกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

],204.26

1,092.47
1,002.38
90.09
5.05
95.14
6.94
49.76
38.44
1.50
36.94
9.32
27.62
27.62
5.26

100.00
91.75
8.25
0.46
8.71
0.64
4.55
3.52
0.14
3.38
0.85
2.53
2.53
0.48

1,209.21
1,096.90
112.31
11.38
123.69
33.68
52.87
37.14
1.29
35.84
7.29
28.55
28.55
28.78

100.00
90.79
9.29
0.94
10.23
2.79
4.37
3.07
0.11
2.96
0.60
2.36
2.36
2.38

1,100.43
103.83
9.08
112.91
26.28
50.96
35.67
1.53
34.14
6.96
27.18
27.18
27.18

100.00
91.38
8.62
0.75
9.38
2.18
4.23
2.96
0.13
2.83
0.58
2.26
2.26
2.26

22.36
27.62
-

2.05
2.53
-

(0.23)
28.55
-

(0.02)
2.36
-

27.18
-

2.26
-

5.26

0.48

28.78

2.38

27.18

2.26

22.36
27.62

2.05
2.53

(0.23)
28.55

(0.02)
2.36

27.18

2.26
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งบการเงินรวม สําหรับปี สิน9 สุดวันที2

งบกระแสเงินสด

31 ธ.ค.
2555

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี เงินได้
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือหนี .สงสัยจะสูญ

36.94
14.75
2.03

35.84
14.61
1.57

34.14
14.93
(2.08)

1.84
0.60
0.71
(1.24)
1.50
57.12

(0.59)
0.44
(1.36)
1.29
51.80

0.51
(0.05)
(1.39)
1.53
47.59

(11.57)
17.78
(0.21)
(0.01)
14.35
(0.07)
0.30
77.68
(1.50)
(6.79)
69.39

16.40
15.74
0.18
(0.13)
(20.33)
0.51
(0.01)
0.01
64.17
(1.94)
(14.10)
48.13

(5.69)
(17.13)
(0.07)
0.34
59.33
(0.34)
0.17
0.49
84.69
(1.53)
(8.21)
74.95

0.40
(4.75)
0.00
(67.15)
0.24

(0.03)
(10.48)
0.05

(7.27)
0.10

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าเผือสินค้ าล้ าสมัยและเคลือนไหวช้ า
ค่าเผือการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ดอกเบี .ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน

การเปลี2ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส9 นิ ดําเนินงาน :
- ลูกหนี .การค้ าและลูกหนี .อืน
- สินค้ าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
- เจ้ าหนี .การค้ าและเจ้ าหนี .อืน
- หนี .สินหมุนเวียนอืน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี .สินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจากการดําเนินงาน

- ดอกเบี .ยจ่าย
- ภาษีเงินได้ จา่ ย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากเงินคืนทุนในเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า
เงินสดจ่ายแก่สว่ นทีไม่มีอํานาจควบคุมจากการคืนทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า
เงินสดจ่ายแก่สว่ นทีไม่มีอํานาจควบคุมจากการลดทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยส่วนทีไม่มีอํานาจควบคุม
เงินจ่ายซื .อทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
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งบการเงินรวม สําหรับปี สิน9 สุดวันที2

งบกระแสเงินสด
เงินสดรับจากการรับชําระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
. บคุ คลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
ดอกเบี .ยรับ
เงินฝากทีมีภาระคํ .าประกัน

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
.
คคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
จ่ายเงินปั นผลโดยบริษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
เงินสดจ่ายชําระหนี .สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ .น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

31 ธ.ค.
2555
19.58
1.24
0.27
(50.16)

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

1.36
(0.12)
(9.22)

1.39
(26.40)
(32.18)

54.60
(2.97)
14.19
(42.39)
0.00
(19.25)
(2.11)
2.08
21.32
32.26
53.58

(6.50)
(32.22)
20.00
(41.84)
(2.74)
(63.32)
(24.41)
53.58
29.17

(6.54)
151.28
(25.95)
(3.95)
114.84
157.61
29.17
186.78

-

-

\.\\

0.86
0.51
85.36
41.84

0.00
-

0.18
-

รายการที2ไม่ กระทบเงินสด
จําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชือ (รวมอยูใ่ นลูกหนี .อืน)
ซื .อทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชือ (รวมอยูใ่ นเจ้ าหนี .อืน)
ซื .อทีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
การเพิมทุนโดยรับชําระเป็ นใบหุ้นในเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินปั นผลค้ างจ่ายโดยบริ ษัทย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
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งบการเงินรวม สิน9 สุดวันที2

อัตราส่ วนทางการเงิน

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.00
0.68
0.36
14.56
24.72
14.33
25.12
7.56
47.62
2.22

1.31
0.90
0.30
16.12
22.33
21.41
16.81
8.68
41.45
(2.31)

1.97
1.60
0.54
16.12
22.65
20.64
17.68
8.61
42.40
(2.07)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

8.25
3.24
180.51
2.53
14.35

6.92
3.07
129.61
2.36
14.45

8.62
2.83
219.55
2.26
9.12

(%)
(%)
(เท่า)

6.61
22.56
2.62

7.04
20.07
3.01

5.71
19.85
252.80

(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.52
1.34
n/a*

0.69
1.81
n/a*

0.54
1.88
95.48

LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี .การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี .เฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี .
ระยะเวลาชําระหนี .

Cash Cycle
PROFITABILITY RATIO
อัตรากําไรขันต้
. น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

EFFICIENCY RATIO
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

FINANCIAL POLICY RATIO
อัตราส่วนหนี .สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

หมายเหตุ:

เป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมให้ กบั ผู้ถือหุ้นเพือปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัท โดยในปี ABBB และ ABB_ มีการ
จ่ายเงินปั นผล ]l.AB ล้ านบาท และ C].`C ล้ านบาท ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจอืนๆ ทีเกียวเนือง ผ่านการบริ หารจัดการของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยสามารถจําแนกได้ เป็ น D ธุรกิจ คือ ]) การจัดหาและจัดจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว การขนส่ง
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว A) การให้ บริ การติดตัง. ระบบก๊ าซรถยนต์และก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม และ D) การให้ บริ การ
ทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดยการให้ บริ การขนส่งในปั จจุบนั เป็ นการเน้ นการให้ บริ การภายใน
กลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นหลัก ซึงมีโครงสร้ างรายได้ ดงั นี .

ในปี ABB> กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การทังสิ
. .น ],A\C.\C ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจากปี ABB_ ที
มีรายได้ ],A\l.A\ ล้ านบาท เนืองจากปริ มาณขายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวลดลงเล็กน้ อยตามนโยบายของรัฐบาลด้ านการ
ส่งเสริ มการใช้ นํ .ามันในภาดขนส่ง ซึงยังส่งผลให้ รายได้ จากการติดตังระบบแก๊
.
สในรถยนต์ลดลงจากปี ก่อนด้ วย ทังนี
. .หาก
พิจารณาสัดส่วนรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ การจัดหาและจัดจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวถือเป็ นรายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัทฯ
คิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 90 ของรายได้ รวม
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ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
รายได้
รายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย รายได้ จากการให้ บริ การ และรายได้ อืน โดยรายได้
จากการขายถือเป็ นรายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 90 ของรายได้ รวมตลอดระยะเวลาทีผ่านมา
ทังนี
. .ระหว่างปี 2555 – 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมอยูท่ ี 1,097.52 ล้ านบาท 1,220.59 ล้ านบาท และ ],A]D.DD ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นการเติบโตในอัตราร้ อยละ 11.21 และ ร้ อยละ (\.Bl) ต่อปี ในปี 2556 และ 2557 ตามลําดับโดยการ
ขยายตัวเพิมขึ .นของรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมามาจากการเพิมขึ .นของรายได้ จากการจําหน่ายก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวเป็ นหลัก สําหรับปี 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ เท่ากับ 1,204.26 ล้ านบาทปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 0.41
จากปี 2556 ซึงเป็ นผลมาจากการปรับตัวลดลงของรายได้ จากธุรกิจจําหน่ายก๊ าซเนืองจากผลกระทบทางการเมือง และการ
ลดลงของรายได้ จากธุรกิจติดตังระบบก๊
.
าซและก่อสร้ างระบบก๊ าซเป็ นหลัก

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ จากการขายและบริ ก ารของกลุ่ม บริ ษั ทฯ สามารถจํ าแนกได้ เป็ น D กลุ่ม หลัก ได้ แ ก่ รายได้ จ ากการจัด
จําหน่ายและขนส่งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว รายได้ จากการให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์และก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม
และรายได้ จากการให้ บ ริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึงรายได้ ทัง. D กลุ่มนัน. แบ่งแยกการ
ประกอบธุรกิจกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ทังนี
. . ในปี 2555 – 2557 รายได้ จากการขายและบริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิมขึ .นอย่างต่อเนืองจาก 1,092.47 ล้ าน
บาท เป็ น 1,209.21 ล้ านบาท และ 1,204.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 10.69 และร้ อยละ (0.41)
ในปี 2556 และ 2557 ตามลําดับโดยรายได้ ในการประกอบธุรกิจประมาณร้ อยละ 92 เป็ นรายได้ ซึงเกิดจากการจําหน่าย ซึง
ส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวให้ แก่สถานีบริ การ
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รายละเอียดรายได้ จากการขายและให้ บริการจําแนกตามประเภทธุรกิจ
ระหว่ างปี 2555 – 2557 สามารถแสดงได้ ดังนี 9
]. จัดหาและจัดจําหน่าย

TG

ปี 2555
ล้ านบาท
%
901.01 82.47

ปี 2556
ล้ านบาท
%
1,087.10 89.90

ปี 2557
ล้ านบาท
%
1,081.42 89.80

ก๊ าซ LPG
TT

11.77
142.05

1.08
13.00

9.73
74.77

0.81
6.18

21.34
60.25

1.77
5.00

RE

37.64

3.45

37.61

3.11

41.25

3.43

A. บริ การขนส่ง

GG

3. บ ริ ก ารติ ด ตั ง. ระบ บ ก๊ าซ
รถยนต์ แ ละก่ อ สร้ างระบบ
ก๊ าซอุตสาหกรรม
4. บ ริ ก ารต รว จส อบ ค วา ม
ปลอดภัยทางวิศวกรรม

รวมรายได้ จากการขาย /
บริการ
- รายได้ จากการขาย
- รายได้ จากบริ การ

1,092.47

100.00 1,209.21

100.00

1,204.26

100.00

1,023.04
69.43

93.64
6.35

93.95
6.05

1,101.13
103.13

91.44
8.56

1,136.11
73.10

รายได้ จากการจําหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
รายได้ จากการจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวมาจากการดําเนินงานของ TG โดย TG ถือเป็ นผู้ค้านํ .ามันเชือ. เพลิง
ตามมาตรา 7 ในการจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว หรื อก๊ าซ LPG โดยระหว่างปี 2555 – 2557 รายได้ จากการจําหน่ายก๊ าซ
ปิ โตรเลียมมีการปรับตัวเพิมขึ .นอย่างต่อเนืองจาก 901.01 ล้ านบาท เป็ น 1,087.10 ล้ านบาท และ 1,081.42 ล้ านบาท โดย
คิดเป็ นการขยายตัวเพิมขึ .นในอัตรา ร้ อยละ 20.65 ในปี 2556 และร้ อยละ (0.52) ในปี 2557 ซึงคิดเป็ นการเติบโตทีลดลง
จากปี 2556 ซึงเป็ นผลกระทบจากภาวะการเมืองภายในประเทศทําให้ ปริ มาณการใช้ รถยนต์และก๊ าซเชือ. เพลิงด้ านขนส่ง
ลดลง ทังนี
. . รายได้ จากการจําหน่ายก๊ าซ LPG ถือเป็ นรายได้ หลักทีสําคัญคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 82.47 – 89.80 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา

รายละเอียดการจําหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวระหว่ างปี 2555 – 2557 สามารถแสดงได้ ดังนี 9
หน่ วย : ตัน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปริ มาณจําหน่ายก๊ าซ LPG

48,566

56,093

BB,383

อัตราการเติบโต
ราคาขายต่อตัน

19.96%
18,552

15.50%
19,380

(1.27)%
19,526

อัตราการเปลี2ยนแปลงราคา

14.65%

4.47%

0.75%
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ทัง9 นีก9 ารปรับตัวเพิ2มขึน9 ของรายได้ จากการจําหน่ ายก๊ าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปั จจัย 2 ประการ คือ
(1) ปริ มาณการจําหน่ายก๊ าซ LPG เพิมสูงขึ .นทังนี
. .ในปี 2556 เป็ นการเพิมขึ .นของลูกค้ ารายเดิมเป็ นสําคัญ ซึงเป็ น
ผลเนืองมาจากนโยบายของภาครัฐทีในการควบคุมการจําหน่ายก๊ าซ LPG ในแต่ละประเภทอย่างเข้ มงวด
เพิมขึ .น ทําให้ สถานีบริ การไม่สามารถจัดหาก๊ าซ LPG จากภาคครัวเรื อนซึงมีราคาตํากว่ามาใช้ ในภาคขนส่ง
ได้
(2) การปรับราคาขายของ LPG ซึงเป็ นผลสืบเนืองจากการทีคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานมีการปรับ
อัตราเงินส่งเข้ ากองทุนนํ .ามันส่งผลให้ ราคาจําหน่ายก๊ าซ LPG มีการปรับตัวเพิมขึ .นอย่างต่อเนือง
ในส่วนของปี 2557 รายได้ และปริ มาณการจําหน่ายของบริ ษัทฯ มีการปรับตัวลดลงเล็กน้ อย ซึงเป็ นผลมาจากภาวะ
ความไม่สงบทางการเมืองในไตรมาส ] ปี ABB> ทําให้ การเดินทางและการใช้ ก๊าซเพือการขนส่งโดยภาพรวมลดลง

รายได้ บริการขนส่ ง
รายได้ บริ การขนส่งมาจากการดําเนินงานของ GG โดย GG ทําหน้ าทีให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ให้ แก่ลกู ค้ า โดย
ปั จจุบนั มีรถขนส่งก๊ าซทังสิ
. .น 33 คัน โดยระหว่างปี 2555 – 2557 รายได้ สว่ นใหญ่ประมาณร้ อยละ 64 - 84 ของ GG เป็ นการ
ให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ให้ แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 3` – 51 ล้ านบาท ในขณะทีรายได้ ในการให้ บริ การขนส่ง
ให้ แก่บคุ คลภายนอกในปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 11.77 ล้ านบาท l.>` ล้ านบาท และ A].DCล้ านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.`] – 1.77 ของรายได้ จากการขายและบริ การของบริ ษัทฯ ทังนี
. . ลูกค้ าขนส่งรายใหญ่ ได้ แก่
ปตท. ซึงเป็ นการให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ทีปตท. ต้ องทําการขนส่งจากคลังท่าโรงโป๊ ะ จังหวัดชลบุรีไปยังคลังของปตท. ที
ภูมิภาคต่างๆ เช่น นครสวรรค์ ลําปาง ขอนแก่น เพือกระจายให้ แก่ผ้ คู ้ ามาตรา 7 ทีมีโควตารับแก๊ สทีคลังภูมิภาค โดยรายได้
ค่าขนส่งในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 52 ของการให้ บริ การขนส่งของปตท. เป็ นการขนส่งให้ ระหว่างคลังท่าโรงโป๊ ะ จังหวัด
ชลบุรีไปยังคลังนครสวรรค์ตามโควตาการรับก๊ าซของ TG เอง

รายได้ จากบริการติดตัง9 ระบบก๊ าซรถยนต์ และก่ อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม
รายได้ จากการบริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์และก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรมดําเนินการโดย TT โดย TT เป็ นผู้
ให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซในรถยนต์และก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรม รวมทังการจํ
.
าหน่ายอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับระบบ
โดยงานบริ การติดตัง. ระบบก๊ าซรถยนต์ นัน. ส่วนใหญ่ กลุ่มบริ ษัทฯ จะรับรู้ เป็ นรายได้ จากการขาย ในขณะทีงานให้ บริ การ
ก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซอุตสาหกรรมจะรับรู้รายได้ เป็ นรายได้ จากการบริ การตามขันความสํ
.
าเร็ จของงาน
รายได้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์และก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรมมีมลู ค่าเท่ากับ 258.89 ล้ านบาท 142.05
ล้ านบาท 74.77 ล้ านบาท และ 60.25 ล้ านบาท โดยรายได้ ดงั กล่าวมีมลู ค่าและสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลา
3 ปี ทีผ่านมา จากสัดส่วนร้ อยละ ]D.\\ ของรายได้ จากการขายและบริ การในปี 2555 เหลือเพียงร้ อยละ 6.18 ในปี 2556
และปรับลดลงเป็ นร้ อยละ 5.00 ในปี 2557 โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี .
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รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การ
รวมรายได้

ปี 2555
ล้ านบาท
%
122.03
85.91
20.02
14.09
142.05
100.00

ปี 2556
ล้ านบาท
%
49.01
65.55
25.76
34.45
74.77
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
]l.>]
DA.>]
C\.BC
_>.Al
]S.FG
100.00

การปรับตัวลดลงของรายได้ จากการให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซและอุปกรณ์ของบริ ษัทอย่างต่อเนืองเป็ นผลมาจาก
การลดลงในส่วนของการติดตังระบบก๊
.
าซของรถยนต์เป็ นหลัก โดยในปี 2555 การปรับตัวลดลงของการติดตังระบบก๊
.
าซ
รถยนต์เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ จําหน่ายถังก๊ าซติดรถยนต์ NGV ของ ENK Enterprise ประเทศเกาหลีซึงในปี
2554 บริ ษั ทเป็ นตัวแทนจํ าหน่ายถังก๊ าซมีการจํ าหน่ายถังก๊ าซดังกล่าว และมีรายได้ เป็ นมูลค่าประมาณ 120 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริ ษัท ENK ประเทศเกาหลีได้ จดั ตัง. บริ ษัท ENK (ประเทศไทย) จํากัด เพือเป็ นตัวแทนจําหน่ายเอง
ส่งผลให้ บริ ษัทไม่มีรายได้ จากการจําหน่ายถังดังกล่าว สําหรับการปรับตัวลดลงของการติดตัง. ระบบก๊ าซของรถยนต์ในปี
2556 เป็ นผลมาจากการลดลงของจํานวนรถยนต์ทีมาติดตัง. โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์ NGV เป็ นหลัก ซึงมาจาก 2 ปั จจัย
กล่าวคือ 1) จํานวนสถานีบริ การของก๊ าซ NGV มีไม่เพียงพอต่อการให้ บริ การ ทําให้ ความต้ องการเปลียนระบบการติดตังของ
.
ผู้ใช้ บริ การไม่เพิมขึ .น 2) ราคานํ .ามันในตลาดโลกลดลง จึงทําให้ การใช้ ก๊าซในภาคขนส่งลดลง
ในส่วนของรายได้ การให้ บริ การก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรมนัน. ระหว่างปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าประมาณ 20 – 40
ล้ านบาท ซึงในปี ABB> ปรับตัวเพิมขึ .นร้ อยละ B>.D` เนืองจากมีงานก่อสร้ างคลังเวิลด์ แก๊ ส โดยเริ มงานประมาณเดือน
กันยายน ABB>

รายได้ จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
รายได้ จากการบริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดําเนินการโดย RE โดย RE ทําหน้ าที
ให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทีเกียวเนืองกับอุปกรณ์ความดัน โดยระหว่างปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ
37.64 ล้ านบาท 37.61 ล้ านบาท และ 41.25 ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 ของรายได้ จากการขาย
และให้ บริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ
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ต้ นทุนขายและบริการ
ปี 2555
ล้ านบาท % *
872.07 95.54

ต้ นทุนการจัดหา
TG
จัดจําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG
GG
ต้ นทุนการบริ การ
TT 113.18 79.18
ติดตังระบบก๊
.
าซและจําหน่ายอุปกรณ์
ต้ นทุนการบริ การทดสอบและ
RE
17.13 45.54
ตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม
รวมต้ นทุนขายและบริการ
1,002.38 91.75
หมายเหตุ: * เปรี ยบเทียบอัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ จากแต่ละธุรกิจ

ปี 2556
ล้ านบาท
%*
1,020.28 93.02

ปี 2557
ล้ านบาท % *
1,034.37 93.80

57.40

76.71

45.51

75.54

19.22

51.11

20.55

49.82

1,096.90

90.71

1,100.43 91.38

ต้ นทุนขายและบริ การของกลุ่มบริ ษัทฯ ระหว่างปี 2555 – 2557 เท่ากับ 1,002.38 ล้ านบาท 1,096.90 ล้ านบาท
และ 1,100.43 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 91.75 ร้ อยละ 90.71 และร้ อยละ 91.38 ของรายได้ จากการ
ขายและบริ การในแต่ละช่วงเวลาตามลําดับ

ต้ นทุนการจัดหา จัดจําหน่ ายและขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ต้ น ทุน การจัด หา จัด จํ า หน่ า ยและขนส่ง ก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว เป็ นต้ น ทุน การดํ า เนิ น งานในส่ว นของ TG ซึ ง
ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าก๊ าซ LPG เงินนํ าส่งกองทุนเชื อ. เพลิง ค่าขนส่งจากคลังก๊ าซปตท. ไปยังสถานที สํารองหรื อพักก๊ าซ
ค่าบริ การผ่านคลัง และค่าเก็บสํารองก๊ าซ โดยต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนทีผันแปรกับปริ มาณการขาย
โดยระหว่างปี 2555 – 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีต้นทุนจําหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและขนส่งเท่ากับ 872.07 ล้ านบาท
1,\A\.A` ล้ านบาท และ ],\DC.D> ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 93.02 และร้ อยละ 93.80 ของรายได้ จาก
การจําหน่ายก๊ าซและการให้ บริ การขนส่ง ทังนี
. .การปรับตัวลดลงของต้ นทุนต่อหน่วยของการจําหน่ายก๊ าซ LPG ตังแต่
. ปี 2555
เป็ นผลมาจากการทีกลุม่ บริ ษัทฯ มีคลังเก็บสํารองก๊ าซทีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างทีจังหวัดพิจิตรตังแต่
. ช่วงปลายปี
2554 ทําให้ ทําการจัดเก็บสํารองก๊ าซขันตํ
. าตามทีกฎหมายกําหนดด้ วยตนเอง จากเดิมทีกลุม่ บริ ษัทฝากปตท.ทําการสํารอง
แทนจึงมีคา่ ใช้ จ่ายต้ นทุนค่าเก็บสํารองก๊ าซเกิดขึ .น นอกจากนัน. ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดสรรการรับก๊ าซ LPG ที
คลังปตท. จังหวัดนครสวรรค์เพิมขึ .นจาก 275 ตันต่อเดือนเป็ น 795 ตันต่อเดือน ตังแต่
. เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึงส่งผลดีต่อ
บริ ษัท 2 ประการ คือ 1) ปตท.มิได้ เรี ยกเก็บต้ นทุนค่าดําเนินการผ่านคลังปตท.นครสวรรค์ซึงแตกต่างจากการรับก๊ าซทีคลัง
ปตท. จังหวัดชลบุรีสง่ ผลให้ ต้นทุนขายลดลง 2) ระยะทางไปยังคลังพิจิตรของบริ ษัท จากคลังปตท.นครสวรรค์นนใกล้
ั . กว่า
ระยะทางจากคลังปตท.ชลบุรี ทําให้ ต้นทุนค่าขนส่งของบริ ษัทฯ ลดลง
อย่า งไรก็ ต าม เมื อพิ จ ารณาโดยภาพรวมของการประกอบธุร กิ จ การจํ า หน่า ยก๊ าซและการขนส่งแล้ ว พบว่า
อัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายและการให้ บริ การในปี 255> มีการปรับตัวเพิมขึ .นเล็กน้ อย ทังนี
. . ส่วนหนึงมาจาก
การทีกลุม่ บริ ษัทฯ ยังใช้ ศกั ยภาพของรถขนส่งทีมีอยู่ไม่เต็มทีนัก
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ต้ นทุนบริการติดตัง9 ระบบก๊ าซและก่ อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม
ต้ นทุนบริ การติดตังระบบก๊
.
าซและจําหน่ายอุปกรณ์ สามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ต้ นทุนขายและต้ นทุนในการ
ให้ บริ การ โดยในการให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ซงบริ
ึ ษัทฯ บันทึกรับรู้เป็ นรายได้ จากการขายนันมี
. ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ น
ค่าอุปกรณ์ ในการติดตัง. อันได้ แก่ ถังก๊ าซและอุปกรณ์ เป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 80 ของต้ นทุนจากการขาย
ในขณะทีต้ นทุนในการให้ บริ การก่อสร้ างระบบท่อก๊ าซสําหรับอุตสาหกรรมนัน. ต้ นทุนหลักจะประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าอุปกรณ์
ต้ นทุนค่าออกแบบและต้ นทุนค่าแรงงานของพนักงานเป็ นหลัก ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 60 - 70 ของต้ นทุนค่าบริ การ
ทังนี
. .ระหว่างปี 255B – 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนในการขายและให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซ ทังสิ
. .น 113.18 ล้ านบาท 57.40
ล้ านบาท และ 45.51 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.18 ร้ อยละ 76.71 และ
ร้ อยละ 75.54 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซในช่วงเวลาดังกล่าวการปรับตัวลดลงของต้ นทุนขายและ
ให้ บริ การเป็ นผลมาจากการเพิมขึน. ของรายได้ จากการให้ บริ การในส่วนของงานระบบท่ออุตสาหกรรมทีเพิมขึน. ซึงงาน
ก่อสร้ างระบบท่อดังกล่าวมีแนวโน้ มทีมีอตั ราต้ นทุนต่อรายได้ ในสัดส่วนทีตํากว่าการให้ บริ การติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์

ต้ นทุนการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้ น ทุน ในการให้ บ ริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศ วกรรม ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี ยวกับ
พนักงาน ค่าวัสดุสิ .นเปลือง เป็ นหลักโดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 70 ของต้ นทุนในการให้ บริ การตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที
ผ่านมา โดยระหว่างปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ บริ การตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เป็ นมูลค่าเท่ากับ
17.13 ล้ านบาท 19.22 ล้ านบาท และ 20.55 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 – 51 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
. .การปรับตัวเพิมขึ .นของต้ นทุนในการให้ บริ การของ RE ในปี
2556 นันเป็
. นผลมาจากการเพิมบุคลากรของ RE เพือรองรับการขยายตัวในอนาคต

รายได้ อ2 ืน
รายได้ อืนของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย กําไรจากอัตราแลกเปลียนและค่าบริ การรับฝากคลัง โดยในปี 2555 – 2557
กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ อืนเท่ากับ 5.05 ล้ านบาท 11.38 ล้ านบาท และ 9.08 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
. .การเพิมขึ .นของรายได้
อืนในปี 2556 และ ABB> เป็ นผลมาจากรายได้ ในส่วนของค่าบริ การรับฝากคลังทีจังหวัดพิจิตร ซึงมีมูลค่าประมาณ 5.80
ล้ านบาทและ _.Al ล้ านบาท ต่อปี ตามลําดับ
.ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษัทฯ ระหว่างปี 2555 – 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 56.70 ล้ านบาท 86.56
ล้ านบาท และ 77.24 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.19 ร้ อยละ 7.16 และร้ อยละ 6.41 ของรายได้ จากการ
ขายและบริ การตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา
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ค่าใช้ จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 12.24 – 38.92 ของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ด้ วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ซึงสินค้ าหลัก คือ ก๊ าซ LPG ซึงเป็ นสินค้ าทีแข่งขันด้ วยราคาและคุณภาพในการ
ให้ บริ การในการจัดส่งให้ ตรงตามกําหนดเวลา ทําให้ กลุม่ บริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยในการสนับสนุนการขายทีสูงมากนัก
โดยค่าใช้ จ่ายในการขายส่วนใหญ่ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกียวข้ องกับพนักงานขาย
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารนัน. ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายทีมีความเกียวเนืองกับพนักงานและค่าเสือมราคา โดย
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 40 และร้ อยละ 30ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวม
%รายได้ จากการขาย/บริ การ
- ค่าใช้ จ่ายในการขาย
- ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
6.94
12.24
33.69
38.92
26.28
34.02
49.76
87.76
52.87
61.08
50.96
65.98
56.70 100.00 86.56 100.00 77.24 100.00
5.19%
7.16%
6.41%
0.64%
2.79%
2.18%
4.55%
4.37%
4.23%

ความสามารถในการทํากําไร
จากข้ อมูลในส่วนของต้ นทุนขายและบริ การข้ างต้ นนัน. ความสามารถในการทํากําไรในส่วนของกําไรขันต้
. นของการ
ประกอบธุรกิจจัดหา จัดจําหน่ายและขนส่งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ซึงเป็ นธุรกิจในลักษณะค้ าส่งอยูท่ ีระดับประมาณร้ อยละ 2 –
ร้ อยละ 5 ตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา ในขณะทีธุรกิจบริ การติดตังระบบก๊
.
าซและก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม อัตรากําไร
ขันต้
. นมีการปรับตัวเพิมขึ .นอย่างต่อเนืองจากประมาณร้ อยละ 20 ในปี 2554 เป็ นประมาณร้ อยละ 26 ในปี 2557 ทังนี
. .เป็ นผล
มาจากการที บริ ษั ทฯ มุ่งเน้ น การให้ บ ริ การงานก่ อสร้ างระบบติดตัง. ท่อก๊ าซอุตสาหกรรมเพิ มขึน. ซึงเป็ นลักษณะงานที มี
แนวโน้ มมีอตั รากําไรขันต้
. นสูงกว่างานติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์ ในส่วนของธุรกิจบริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรมนัน. อัตรากําไรขันต้
. นค่อนข้ างคงทีทีประมาณร้ อยละ 50 ตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา
ระหว่างปี 2555 – 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ เท่ากับ A>._A ล้ านบาท A`.BB ล้ านบาทและ A>.]` ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.53 ร้ อยละ 2.36 และร้ อยละ 2.26 ของรายได้ จากการขายและรายได้
จากการบริ การในแต่ละปี โดยเมือพิจารณารายละเอียดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ข้ างต้ นแล้ วพบว่า การปรับตัวลดลง
เล็กน้ อยของความสามารถในการทํากําไรเป็ นผลหลักมาจากการใช้ ศกั ยภาพของรถขนส่งทีมีอยูย่ งั ไม่เต็มประสิทธิภาพมาก
นัก อย่างไรก็ตามเมือพิจารณาในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารแล้ ว พบว่ากลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีความสามารถใน
การบริ หารจัดการและควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี
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ทังนี
. . เมือพิจารณาผลกําไรของแต่ละธุรกิจจากงบการเงินเฉพาะกิจการต่อกลุม่ บริ ษัทฯ แล้ วพบว่าในปี 255_ กลุม่
บริ ษัทฯ มีกําไรจากธุรกิจจัดหา จัดจําหน่ายและขนส่งก๊ าซ LPG ธุรกิจติดตังระบบก๊
.
าซและก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมในสัดส่วนร้ อยละ B\ ร้ อยละ DA และ
ร้ อยละ ]>ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2557 นัน. ผลกําไรของแต่ละธุรกิจมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ >\ ร้ อยละ ` และ
ร้ อยละ AA ตามลําดับ ซึงเป็ นผลมาจากการทีรายได้ จากธุรกิจติดตังระบบก๊
.
าซและก่อสร้ างระบบก๊ าซอุตสาหกรรม มีการ
ปรับตัวลดลงอย่างมากทําให้ มีผลกําไรลดลง
ส่ วนประกอบของทรัพย์ สิน
ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 436.23 ล้ านบาท 374.75 ล้ านบาท และ 577.88 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยส่วนประกอบของสินทรัพย์ทีสําคัญแสดงได้ ดงั นี .

เงินสด/รายการเทียบเท่า
ลูกหนี .การค้ าและลูกหนี .อืน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์

ปี 2555
ล้ านบาท
53.58
88.24
60.15
209.09
214.11
436.23

%
12.28
20.23
13.79
47.93
49.09
100.00

ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
29.17
7.78
186.78
32.32
69.13 18.45
80.32
13.90
44.99 12.01
61.62
10.66
143.39 38.27
328.89
56.91
215.98 57.64
208.38
36.06
374.75 100.00
577.88 100.00

สินทรั พย์ หลักของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ประกอบด้ วย ลูกหนีก. ารค้ า สิน ค้ าคงเหลือ และที ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย
สินทรัพย์ 3 รายการหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ ตลอดช่วงเวลาทีผ่านมา โดย
ระหว่างปี 2555 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนใน ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิมขึ .นอย่างต่อเนือง และในระหว่างปี ABB> บริ ษัทฯ
เข้ าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ มีสดั ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ .น จากร้ อยละ >.>` ของสินทรัพย์
รวมในปี 255_ เป็ นร้ อยละ DA.DA ของสินทรัพย์รวมในปี 255> และทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากร้ อยละ B>._C ของ
สินทรัพย์รวมในปี 255_ เป็ นร้ อยละ D_.\_ ในปี ABB>

ลูกหนีก9 ารค้ าและลูกหนีอ9 2 ืน
TG
TT
RE
GG
ลูกหนีก9 ารค้ า

ปี 2555
ล้ านบาท
%
40.36
45.74
36.39
41.24
7.45
8.44
4.04
4.58
88.24
100.00
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ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
45.71
66.12
C`.`l
_\.`>
3.90
5.64
]\.lC
]D._A
15.22
22.02
]_.CB
A\.C`
4.30
6.22
C.\C
B.\D
69.13 100.00 uS.6F
100.00

ณ สิ .นปี 2555 - 2557 ลูกหนี .การค้ าและลูกหนี .อืนของกลุม่ บริ ษัทฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 88.24 ล้ านบาท 69.13 ล้ านบาท
และ 80.32 ล้ านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14 - 20 ของสิน ทรัพ ย์ รวมของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ตลอด
ช่วงเวลา 3 ปี ทีผ่านมา โดยลูกหนี .การค้ าและลูกหนี .อืนของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ลูกหนีก. ารค้ าสุทธิ ค่าใช้ จ่ายจ่าย
ล่วงหน้ า รายได้ ค้างรับและลูกหนี .กรมสรรพากร ทังนี
. . ลูกหนี .การค้ าถือเป็ นส่วนประกอบหลักของลูกหนี .การค้ าและลูกหนี .อืน
โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 72.98 ล้ านบาท 61.20 ล้ านบาท และ 63.11 ล้ านบาท ณ สิ .นปี 2555 – 2557 ตามลําดับ
ทังนี
. .ลูกหนี .การค้ าของ TG ส่วนใหญ่เป็ นสถานีบริ การก๊ าซทีกระจายอยูท่ วไป
ั โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการให้
เครดิตแก่สถานีบริ การ 7 - 10 วัน ในส่วนของลูกหนี .การค้ าของTT นัน. ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี .การค้ าอันเกิดจากงานระบบท่อ
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก เนืองจากการติดตังระบบก๊
.
าซรถยนต์นนั . TT รับชําระจากลูกค้ าเป็ นเงินสดเมือทําการติดตังแล้
. วเสร็ จ
ในส่วนของ RE นัน. ณ สิ .นปี 2556 ประกอบด้ วยลูกหนี .หลัก 3 ราย รวมมูลค่าประมาณ 7 ล้ านบาท โดยลูกหนี .รายหลักเป็ นคู่
ค้ ารายใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึงบริ ษัทฯ ทําหน้ าทีทดสอบสถานีให้ บริ การของคูค่ ้ ารายดังกล่าว และลูกหนี .อีกรายเป็ นการให้ บริ การ
ทดสอบระบบคลังนํ .ามัน
ทังนี
. .กลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการตังค่
. าเผือหนี .สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ยอดลูกหนี .ตามระยะเวลาการค้ าง
ชําระ ประกอบกับการพิจารณายอดลูกหนีร. ายตัว ทัง. นี . กรณี ลูกหนีค. งค้ างชํ าระนานเกิ น 18 เดือน และมีมูลค่าเกิ นกว่า
500,000 บาท บริ ษัทฯ มีนโยบายดําเนินคดีตามกฎหมายกรณีลกู หนี .อยู่ระหว่างการฟ้ องร้ องจะพิจารณาตังค่
. าเผือหนี .สงสัย
จะสูญเป็ นรายๆไปโดยอัตราค่าเผือหนี .สงสัยจะสูญของกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี .
ค้ างชําระเกินกําหนด (เดือน)
6 - 9 เดือน
9 – 12 เดือน
12 – 18 เดือน
มากกว่า 18 เดือน

ค่ าเผื2อหนีส9 งสัยจะสูญ
25%
50%
75%
100%

ลูกหนีก9 ารค้ าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส9 ามารถแสดงได้ ดังนี 9
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- น้ อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนี .สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก9 ารค้ าสุทธิ

ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
39.62 52.82
38.70 61.66
22.59
1.63
8.33
2.84
75.01
(2.03)
72.98

30.12
2.17
11.11
3.79
100.00
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17.43
0.31
3.34
2.98
62.76
(1.55)
61.20

27.77
0.49
5.32
4.75
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
38.48
59.84
19.07
0.63
1.51
4.61
64.30
(1.19)
63.11

29.66
0.98
2.35
7.17
100.00

ณ สิ .นปี 2555 – 2557 ลูกหนี .การค้ าส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 90 ของลูกหนี .การค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นลูกหนี .ที
ยังไม่ครบกําหนดชําระ หรื อเกินกําหนดชําระน้ อยกว่า 3 เดือน ซึงอาจเกิดจากรอบระยะเวลาในการจ่ายชําระ สําหรับลูกหนี .
การค้ าที เกิ น กว่า 3 เดื อ น สามารถจํ า แนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม ใหญ่ คื อ ลูก หนี ก. ารค้ า รายใหญ่ ร ายหนึงที มอบหมายให้ RE
ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีบริ การทัวประเทศ และลูกหนี .ทีมีการผิดนัดชําระหนี .ในปี 2555 จํานวน 4 รายปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ชนะคดีและได้ รับเช็คลงวันทีล่วงหน้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึงมียอดหนี .คงค้ าง ณ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ C.C\ ล้ านบาท
โดยบันทึกในรายการลูกหนี .การค้ าเท่ากับ 2.64 ล้ านบาท และบันทึกในลูกหนี .ทีเกินกําหนดชําระเป็ นระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ
].>_ ล้ านบาท
ทังนี
. . การตังสํ
. ารองค่าเผือหนี .สงสัยจะสูญจํานวน 1.19 ล้ านบาทนัน. เป็ นการตังสํ
. ารองคงค้ างตามอายุหนี .ของลูกหนี .
ฟ้ องร้ อง 4 รายดังกล่าวก่อนรับทราบว่าบริ ษัทชนะคดีเท่ากับ 1.11 ล้ านบาท ซึงภายหลังจากการชนะคดีและทยอยได้ รับชําระ
เงิน บริ ษัทฯ มิได้ ทําการตังสํ
. ารองหนี .เพิม นอกจากนัน. บริ ษัทฯ มีการตังสํ
. ารองลูกหนี .ตามอายุหนี .สําหรับลูกหนีร. ายอืนๆ
เท่ากับ 0.08 ล้ านบาท สําหรับลูกหนี .การค้ ารายใหญ่ บริ ษัทฯ มิได้ ทําการตังสํ
. ารองหนี .แต่อย่างใด เนืองจากบริ ษัทดังกล่าว
เป็ นบริ ษัททีมีความมันคงและเชือว่าจะทําการจ่ายชําระหนี .

สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่า 60.15 ล้ านบาท 44.99 ล้ านบาทและ 61.62 ล้ าน
บาทตามลําดับ โดยสินค้ าคงเหลือของกลุม่ บริ ษัทฯ มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองจากประมาณร้ อยละ 14 ของสินทรัพย์
รวมในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 12 ของสินทรัพย์รวมในปี 2557 โดยสินค้ าคงเหลือของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ แก่ แก๊ ส LPG ซึง TG ทํา
การสํารองตามกฎหมายรวมถึงเพือเตรี ยมจําหน่ายทีคลังของบริ ษัทฯ ทีจังหวัดพิจิตร และอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบแก๊
.
ส
ที TT ใช้ ในการให้ บริ การติดตังระบบแก๊
.
สให้ แก่ลกู ค้ าทังนี
. .การลดลงดังกล่าวเป็ นการลดลงในเงินลงทุนในสินค้ าคงเหลือของ
TT เป็ นสําคัญคืนกลับให้ แก่ผ้ ูผลิตจากประเทศเกาหลีซึงได้ เข้ ามาตัง. สาขาในประเทศไทย จากเดิมบริ ษัทฯ นําเข้ าสินค้ า
ดังกล่าวเพื อใช้ ในการติดตัง. ในรถยนต์ ทัง. นี . สินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่ ของ TT คือ อุปกรณ์ สําหรั บติดตัง. ระบบแก๊ สสําหรั บ
รถยนต์เป็ นหลัก

TG
TT
RE
GG
สินค้ าคงเหลือ

ปี 2555
ล้ านบาท
11.51
48.59
0.05
60.15

%
19.14
80.78
0.08
100.00
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ปี 2556
ล้ านบาท
%
13.33
29.63
31.12
69.17
0.02
0.05
0.52
1.15
44.99
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
D\.\`
C`.`A
D].\D
B\.DB
\.B]
\.`D
]D.]F 100.00

ทังนี
. . กลุม่ บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการตังสํ
. ารองสินค้ าล้ าสมัย โดยการพิจารณาจากระยะเวลาทีถือสินค้ าไว้ ในมือ
ประกอบกับการพิจารณาประเภทและอายุการใช้ งานของสินค้ า บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการตังสํ
. ารองสินค้ าเสือมสภาพ โดย
การพิจารณาจากค่าใช้ จา่ ยสูงสุดทีเกิดขึ .นจากวิธีการดําเนินการกับสินค้ าเสือมสภาพเพือให้ สามารถนํากลับมาใช้ งานได้ หรื อ
มูลค่าทีคาดว่าสามารถจําหน่ายได้ สําหรับสินค้ าประเภทนันๆ
. ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีการตังสํ
. ารองค่าเผือการ
ลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ ค่าเผือสินค้ าเคลือนไหวช้ า และค่าเผือสินค้ าเสือมสภาพเป็ นมูลค่าเท่ากับ 0.86 ล้ านบาท
0.89 ล้ านบาท และ 0.00 ล้ านบาท ตามลําดับ
ที2ดิน อาคาร และอุปกรณ์

TG
TT
RE
GG

ปี 2555
ล้ านบาท
97.41
73.57
3.90
39.23

%
45.50
34.36
1.82
18.32

ที2ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

214.11

100.00

ปี 2556
ล้ านบาท
101.10
70.75
3.04
41.08
215.98

%
46.81
32.76
1.41
19.02

ปี 2557
ล้ านบาท
ll.B>
_>.\`
B.AC
D_.Cl

%
C>.>`
DA.]l
A.B]
]>.B]

100.00

FSu.6u

100.00

ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นมูลค่า 214.11 ล้ านบาท 215.98 ล้ านบาท
และ A\`.D` ล้ านบาท ตามลําดับการเพิมขึ .นของทีดิน อาคาร อุปกรณ์ สว่ นใหญ่ เกิดขึ .นในปี 2555 โดย TG มีการก่อสร้ าง
คลังสํารองก๊ าซทีปทุมธานี TT มีการซื .อทีดินซึงเป็ นทีตังของสํ
.
านักงานใหญ่ของ TT เพิมขึ .น และ GG มีการซื .อรถขนส่งเพิมขึ .น

โครงสร้ างของเงินทุนบริษัท
ณ สิน9 ปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างของแหล่ งเงินทุน ตามรายละเอียดดังนี 9
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
เจ้ าหนี .การค้ า
161.12 36.93
98.09 26.18
]B>._\
27.27
เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง
32.22 7.39
หนี .สินหมุนเวียน
209.76 8.09
109.57 29.24
]_>.DB
28.96
เงินกู้ยืมระยะยาว
47.18 10.82
40.64 10.85
DC.]\
5.90
รวมหนี .สิน
262.89 60.26
152.90 40.80
A\D.BA
DB.AA
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
173.34 39.74
221.85 59.20
D>C.D_
_C.>`
หนี .สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
1.52
0.69
\.BC
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กลุม่ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการก่อหนี . โดยมีอตั ราส่วนหนี .สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อยู่ที ระดับ 1.52 เท่า 0.69 เท่า และ 0.54 เท่า ณ สิน. ปี 2554 – 2557 โดยกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารเพิ มทุน จดชํ าระแล้ ว อย่า ง
ต่อเนืองจาก 50 ล้ านบาทในปี 2553 เป็ น 130 ล้ านบาท และ 150 ล้ านบาทในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ ส่งผลให้ สว่ น
ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีการปรับตัวเพิมขึ .นเป็ น 173.34 ล้ านบาท 221.85 ล้ านบาท และ 374.36 ล้ านบาท โดยการเพิมทุน
80 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ นการเพิมทุนเพือปรับโครงสร้ างของกลุม่ ธุรกิจ โดยซื .อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทย่อยและการ
เพิมทุนในปี 2556 เป็ นการเพิมทุนเพือใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย
ในส่วนของการก่อหนี .นัน. ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีหนี .สินรวมเท่ากับ 262.89 ล้ านบาท 152.90 ล้ าน
บาท และ 203.52 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.26 ร้ อยละ 40.80 และ 35.22 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา โดย
หนี .สินหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 รายการ คือ เจ้ าหนีก. ารค้ า เงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ อง และเงินกู้ยืม
ระยะยาว
1) เจ้ าหนี .การค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยเจ้ าหนี .หลัก 3 รายการ คือ เจ้ าหนีค. ่าแก๊ ส LPG ของ TG เจ้ าหนี .เงิน
นําส่งกองทุนเชื อ. เพลิง และรายได้ รับ ล่วงหน้ างานก่อสร้ างคลังเวิลด์ แก๊ สของ TT โดย ณ สิ .น ปี 2557 เจ้ าหนี . 3
รายการดังกล่าวมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 37 ร้ อยละ 27 และร้ อยละ AC ของเจ้ าหนี .การค้ ารวม
2) เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วยเงินกู้ยืม 2 รายการหลัก คือ เงินกู้ยืมระยะยาวของ TG กับธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึงวงเงิน 30 ล้ านบาท เพือใช้ ในการก่อสร้ างคลังจัดเก็บก๊ าซ LPG ทีจังหวัดปทุมธานี และเงินกู้ยืม
ระยะยาวของ GG วงเงิน 27.10 ล้ านบาท เพือใช้ ในการจัดซื .อรถขนส่ง โดย ณ สิ .นปี 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีมลู ค่าเงิน
กู้ยืมระยะยาว 2 รายการดังกล่าวคงค้ างอยู่ทงสิ
ั . .น 15.50 ล้ านบาท และ 25.14 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีกําหนด
ในการจ่ายชําระคืนดังนี .

TG
GG
รวม

ปี 2557
6.00
0.60
6.60

ปี 2558
6.00
0.48
6.48

ปี 2559
6.00
6.00

ปี 2560
3.50
24.60
28.10

รายจ่ ายลงทุน
ปี 2555 – ปี 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิมขึ .นเป็ นมูลค่าเท่ากับ 67.15 ล้ านบาท 10.48 ล้ าน
บาท และ 7.27 ล้ านบาทตามลําดับ โดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทีเพิมขึ .นในปี 2555 เป็ นการลงทุนในการก่อสร้ างคลัง
เก็บก๊ าซทีจังหวัดปทุมธานี เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
. .น 41.86 ล้ านบาท และการซื .อรถขนส่งก๊ าซจํานวน 8 คัน เป็ นมูลค่า 39.25
ล้ านบาท
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แหล่ งที2มาและแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ในส่วนของความเหมาะสมของโครงสร้ างของเงินทุน เมือพิจารณาประกอบกับแหล่งทีมาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
พบว่า กลุม่ บริ ษัทฯ มีการการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยใช้ แหล่งเงินทุนระยะยาวทังจากการก่
.
อหนี . และส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็ นหลัก ดังจะเห็นได้ จาก ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ จัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมระยะยาวของ
กลุม่ บริ ษัทฯ ซึงมีสดั ส่วนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 50.56 ร้ อยละ 70.05 และร้ อยละ 70.68 ของสินทรัพย์รวมแต่มีเงินลงทุนสินทรัพย์
ระยะยาว อัน ได้ แก่ ที ดิน อาคาร อุป กรณ์ในสัดส่วนที ตํากว่า คือ ร้ อ ยละ 49.09 ร้ อ ยละ B>._C และร้ อ ยละ D_.\_ ของ
สินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา
สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
จากโครงสร้ างของเงินทุนประกอบกับการพิจารณาแหล่งทีมาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนของกลุม่ ตามทีได้ กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากลุ่มบริ ษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทีดี มีใช้ เงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปใช้ ในการจัดหา
สินทรัพย์หมุนเวียนระยะสัน. และเมือพิจารณารายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนัน. พบว่าส่วนหนึงเป็ นเงินสดหรื อรายการ
เทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7 – 32 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ .นปี 2555 – 2557 รวมทังลู
. กหนี .การค้ าของกลุ่ม
บริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี .การค้ าทีมีระยะเวลาเครดิตประมาณ 7 - 10 วัน ส่งผลให้ สภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทฯ อยูใ่ นเกณฑ์
ทีดีมาก
ในส่วนของสภาพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2555 - 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงาน
ทังสิ
. .น 69.39 ล้ านบาท 48.13 ล้ านบาท และ 74.95 ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 50.16 ล้ าน
บาท 9.22 ล้ านบาท และ 32.18 ล้ านบาท โดยในปี 2555 เป็ นการใช้ ไปในการจ่ายซื .อทีดินและก่อสร้ างคลังก๊ าซทีจังหวัด
ปทุมธานี รวมทังการซื
.
.อรถขนส่งก๊ าซเพิมเป็ นหลัก ในส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินนัน. กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับมา จาก (ใช้ ไป
ใน) กิ จกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ ]]C.`C ล้ านบาท ซึงเป็ นการรับเงินจากการเพิมทุน ]B].A` ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผล
AB.lB ล้ านบาท และในปี 2556 เท่ากับ (63.32) ล้ านบาท ซึงเป็ นการจ่ายชําระคืนเงินให้ ก้ ูยืมแก่บคุ คลทีเกียวข้ อง ซึงกลุ่ม
บริ ษัทฯ มีการทยอยจ่ายชําระคืนตังแต่
. ปี 2555
ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิ2มเติม
จากอัตราส่วนหนี .สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ ทียังอยู่ในระดับตํากว่า 1x และภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนในระหว่างปี ABB> ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯปรับตัวเพิมขึ .นทังจากทุ
.
น
ชําระแล้ วและจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น จากการทีราคาเสนอขายหุ้นสูงกว่าราคาทีตราไว้ ซึงผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัทฯ เชือว่าใน
กรณี ทีบริ ษัทต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมเพือใช้ ในการขยายกิจการในอนาคต กลุ่มบริ ษัทจะมีศักยภาพในการก่อหนี .
เพิมขึ .น รวมทังมี
. ทางเลือกอืนๆ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการผู้บริหาร
ผู้มีอาํ นาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
1

V

นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
- กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ

นายเจริ ญ ประจําแท่น
- กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
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ปริ ญญาโท :
-บริ หารธุรกิจ สถานบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ปริ ญญาตรี :
-วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผ่านการอบรม :
- DCP 49/2004 , RCP 12-2005
- Finance for non-finance
director
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
ปริ ญญาโท :
- รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 8 ปี
ช่ วงเวลา

-ไม่มี-

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง

ปั จจุบนั

ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
มาตรฐานแห่งชาติ
กรรมการวิศวกรอาวุโส
กรรมการผู้จดั การใหญ่

กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานราชการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)

สมาคมวิชาชีพ
พลังงานไฟฟ้า

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อนุกรรมการติดตามการ
ประเมินผลโครงการ
กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินการตรวจการณ์
แบบบูรณาการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน

หน่วยงานราชการ

สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

หน่วยงานราชการ

2555 - ปั จจุบนั

VWWW – ปั จจุบนั
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ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

2555 – ปั จจุบนั

ปริ ญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี

หน่ วยงาน/บริ ษัท

2555 - ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
2548 – 2551

-ไม่มี-

ตําแหน่ ง

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

-นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายธีรชัย อรุณเรื องศิริเลิศ
- กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

`[

ปริ ญญาโท :
-บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

VWW` – ปั จจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานราชการ

กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานราชการ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
อาจารย์ประจํา

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง

VWab – VWWZ

ผ่านการอบรม :
- DCP YY/VZZ[ , ACP 14-2006
DCP W]/VZZ] , QSR 4-2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

3

ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 8 ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2557 - ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

ปริ ญญาตรี :
-บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554 – ปั จจุบนั

2552 – 2553

ผ่านการอบรม
- DAP 113/VZda ,
DCP 199/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
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ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการ
บัญชี
หุ้นส่วนผู้จดั การ

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
สมาคมวิชาชีพ
ราชูปถัมภ์
ARUN CONSULTING GROUP ทีnปรึกษาด้ านบัญชี
CO., LTD.

a

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
- กรรมการอิสระ

W[

ปริ ญญาโท :
- MBA University of Detroit,
USA

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 8 ปี
ช่ วงเวลา
2555 - ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บมจ. อีเอ็มซี

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง
รับเหมาก่อสร้ าง

VWWd – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีn กรุ๊ป

ธุรกิจหลักทรัพย์

2550 - ปั จจุบนั
VWaW - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

VWa` - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง
ติดตังระบบก๊
K
าซรถยนต์
และท่อก๊ าซ
อุตสาหกรรม
ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

VW`Y - ปั จจุบนั

ผู้บริ หาร

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

ปริ ญญาตรี :
-วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
- DCP 19/VZZV , ACP 21/ 2008
MFR 6/VZZY , MIR 3/ 2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
W

นายประเสริฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์
- กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ

W`

มศ.5 : โรงเรี ยนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
ผ่านการอบรม
- DAP 103/VZd` ,
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

18.90

สามีของ
นางสากาญจนา
ริ มพณิชยกิจ
บิดาของ
นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
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ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
]

[

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
- กรรมการ /
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

WW

ปริ ญญาตรี :
-บริ หารธุริจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์
- กรรมการ /
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายจัดซื Kอ ฝ่ ายธุรการ และ
เลขานุการบริ ษัท

VY

ผ่านการอบรม
- DAP 103/VZd` ,
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
ปริ ญญาโท :
- Msc International Financial
Management, Queen Mary
university of London
ปริ ญญาตรี :
- Beng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครืn องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
6.40

12.65

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ภรรยาของ
นายประเสริฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
มารดาของ
นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์

บุตรของ
นายประเสริฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
และนางสาว
กาญจนา
ริ มพณิชยกิจ

ผ่านการอบรม :
- DAP 100/VZd` ,CSP 52/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
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ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 8 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง
ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

2554 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง

VWW[ – ปั จจุบนั
2553 – 2554

กรรมการ
วิศวกร

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)
บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว
ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

Y

นางสาวฉัตรประภา จันทร์ ศรี
- รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายขาย

aY

ปริ ญญาตรี :
-บริ หารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

9

นายเจริ ญชัย อํานาจสมบูรณ์สขุ
-รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายความปลอดภัย

W]

ปริ ญญาตรี :
-วิศวกรรมเครืn องกล (เครืn องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี-

นางฐิ ติมา ธนาปกิจ
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

`a

ปริ ญญาโท :
- บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

dZ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 8 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

VWW] – ปั จจุบนั
VWW` - ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง
ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

-ไม่มี-

2556 – ปั จจุบนั
VWaa – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง
ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

-ไม่มี-

2556 – ปั จจุบนั
2554 – 2556

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
Baker Tilly Risk Management
and Services
Pricewaterhouse Coopers
ABAS

ผู้ค้านํ Kามันเชื Kอเพลิง
บริ หารจัดการความ
เสีnยง
ตรวจสอบบัญชี

2547 – 2551

ปริ ญญาตรี :
-บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อย และบริษัททีเกียวข้ อง
บริษัททีเกียวข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชือกรรมการและผู้บริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ ป

นายวิศิษฐ์
อัครวิเนค
นายเจริ ญ
ประจําแท่น
นายธีรชัย
ธีรชัย
นายชูพงศ์
ธนเศรษฐกร
นายประเสริ ฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ ศรี
นายเจริ ญชัย
อํานาจสมบูรณ์สขุ
นางฐิ ติมา
ธนาปกิจ

V, AC , Y
AC , Y
AC , Y
Y
MD , Y, Z
M,X,Z
M,X,Z
M
M
M

หมายเหตุ:

V = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ
X = กรรมการ
Y = กรรมการอิสระ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

MD

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

M
X

บจก. จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

X

M
MD
MD

MD = กรรมการผู้จัดการ
Z = กรรมการบริหาร
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M = ผู้บริหาร

บมจ. อีเอ็มซี

บมจ. หลักทรั พย์
คันทรี กรุ๊ ป

AC , Y

MD

เอกสารแนบ R
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ
ของบริษัทย่ อย
รายชือกรรมการและผู้บริหาร
1
2
3
4
5

นายประเสริ ฐ
นางสาวกาญจนา
นางสาวนิตา
นางสาวฉัตรประภา
นายเจริ ญชัย

หมายเหตุ :

ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ริ มพณิชยกิจ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
จันทร์ ศรี
อํานาจสมบูรณ์สขุ

P = กรรมการ

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
P , MD

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม
M
P

บจก. จีแก๊ ส
โลจิสติกส์
P

P, M
MD
P , MD

MD = กรรมการผู้จดั การ
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M = ผู้บริ หาร

เอกสารแนบ S

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างาน
กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของของบริษัท
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รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
ของบริษัท
หัวข้ อ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(outsource)

รายละเอียด
: บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ Kง จํากัด
ทีnอยู่ 9/6 ซอย รามคําแหง166 ถนนรามคําแหง มีนบุรี กรุงเทพฯ
โทร. 02-540-3911

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

: นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต

คุณวุฒิทางการศึกษา

: บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชี บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

ประสบการณ์การทํางาน

: ปี 2556 – ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์
คอนซัลติ Kง จํากัด
ปี 2555 – 2556 กรรมการบริหาร บริ ษัท เค พีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ปี 2542 – 2554 กรรมการบริ หาร บริษัท สํานักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จํากัด

การฝึ กอบรมทีnเกีnยวข้ อง

: หลักสูตรอบรมปี 2556
กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด COSO2013,
สภาวิชาชีพบัญชี
: ปี 2554 -2556
KPMG In-house and on-line training SEC practice,
Financial Statement Consolidation, ISQC Practice,
Risk Assessment & Management
การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่
การประเมินความเสียn งเพืnอการวางแผนการตรวจสอบ etc.
: DCP รุ่น 40, DAP

หน้ าทีnความรับผิดชอบ

: 1.
2.
3.
4.

สอบทานแผนงานการตรวจสอบและนําเสนอแผนการตรวจสอบ
สอบทานแนวการตรวจสอบ(Audit Program)
สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
จัดทํารายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชุดสุดท้ าย
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เอกสารแนบ U
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างาน
รายการประเมินราคาทรั พย์ สิน

- ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 8
อืน ๆ

- ไม่ มี -
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