


 

  1 
 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนด 
วสิยัทศัน์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรขยำยตวัและเตบิโตในอนำคตไว้ดงันี ้  

กลุม่บริษัทฯ ก ำหนดวสิยัทศัน์ในกำรด ำเนินธรุกิจในเชิงของภำพรวม เพ่ือให้ขยำยตวัและเติบโตไปพร้อมกนัทกุ
บริษัทในกลุ่ม โดยประกอบธรุกิจในลกัษณะท่ีสำมำรถเกือ้หนนุกนัได้ ประกอบกบัเน้นกำรท ำธรุกิจแบบครบวงจรแก่ลกูค้ำ
แตล่ะรำย ทัง้กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ กำรขนสง่ก๊ำซ กำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซ กำรให้บริกำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้
ค ำปรึกษำทำงด้ำนควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมระบบก๊ำซ เพ่ือให้ลกูค้ำได้รับประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำ รวมทัง้เป็นกำรรักษำฐำนลกูค้ำเดมิและขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ไปพร้อมกนั  

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะเป็นหนึ่งในผู้น ำของกลุม่ผู้ประกอบกำรธรุกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซขนำดกลำง
และขนำดเลก็ ทัง้ในสว่นของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงขยำยกำรประกอบธรุกิจไปในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ
ธรรมชำตอิดั (NGV) เพิม่ขึน้   

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) : TG 

TG ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจท่ีจะขยำยไปยังธุรกิจปลำยน ำ้เพิ่มขึน้เพ่ือเข้ำถึงผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย ซึ่ง
จะนอกจำกจะท ำให้ TG มีกำรให้บริกำรในลกัษณะครบวงจรเพิ่มขึน้ ยังเป็นกำรเพิ่มขึน้ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของบริษัทฯ อีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก ำหนดวตัถุประสงค์ในกำรระดมทุนในตลำดหลกัทรัพย์ว่ำ ต้องกำรใช้ลงทุนในสถำนี
บริกำรก๊ำซก๊ำซ LPG เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง แต่ด้วยนโยบำยพลงังำนท่ียังไม่ชัดเจนในส่วนของค่ำกำรตลำด
ของสถำนีบริกำร บริษัทฯ จึงชะลอกำรลงทนุในสถำนีบริกำรจนกวำ่นโยบำยจะชดัเจนมำกขึน้  

 

 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด : TT 

TT ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจโดยจะมุ่งเน้นไปยงักำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรมเพิ่มขึน้ 
ทัง้ในส่วนของท่อก๊ำซ LPG ซึ่งปัจจุบนัภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคมุและก ำหนดมำตรฐำนในกำรติดตัง้และระบบควำม
ปลอดภัยไปยังกลุ่มผู้ ใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิงในกำรหุงต้มเพิ่มขึน้ ซึ่งจะท ำให้ TT มีฐำนลูกค้ำท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้กำร
ก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ เพ่ือรองรับกำรเก็บส ำรองก๊ำซของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  

 

 



 

  2 
 

 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด : RE 

RE  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังกำรให้บริกำรทดสอบและ
ตรวจสอบทำงวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing เพิ่มขึน้โดยเฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับก๊ำซธรรมชำต ิ
NGV และน ำ้มนั เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐท่ีมีกำรขยำยกฎระเบียบเพ่ือเพิ่มควำมปลอดภัยในสว่นดงักล่ำว 
รวมทัง้จะมุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลักษณะกำรอบรม เร่ืองกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
เพิม่ขึน้ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ในกำรประกอบธรุกิจของ RE ให้มีควำมน่ำเช่ือถือเพิม่ขึน้อีกด้วย 

 

 บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จ ากัด : GG 

GG  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรให้บริกำรไปยังลูกค้ำนอกกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้จำก
ปัจจุบนัท่ีมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ TG เป็นหลกั เพ่ือเพิ่มโอกำสในกำรแสวงหำรำยได้รวมทัง้จะพิจำรณำโอกำสและควำม
เป็นไปได้ในกำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำต ิNGV เพิม่ขึน้   

 

ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เข้ำสู่กำรประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตัง้แต่ปี 2538 โดยก่อตัง้บริษัท 
รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด (“RE”) เพ่ือให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ำนวิศวกรรมแก่สถำนี
บริกำรก๊ำซ LPG ต่อมำได้ขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ และ
เล็งเห็นโอกำสในกำรเติบโตในธุรกิจดังกล่ำว จึงได้จัดตัง้ บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด ( “TT”) ขึน้ในปี 2545 เพ่ือ
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ ซึ่งตอ่มำได้ขยำยกำรประกอบธรุกิจไปยังบริกำรตดิตัง้ระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรม
และระบบก๊ำซรถยนต์อีกด้วย   

นอกจำกนัน้ในช่วงปี 2543 ครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ เลง็เห็นโอกำสในกำรด ำเนินธรุกิจบริกำรขนสง่ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว จึงได้จัดตัง้บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด (“GG”)  ขึน้เพ่ือให้บริกำรขนส่งก๊ำซให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เน่ืองจำก ณ ขณะนัน้ บริษัทฯ ดังกล่ำวมีนโยบำยยกเลิกหน่วยงำนขนส่งภำยในองค์กรโดยใช้กำรว่ำจ้ำงจำก
บุคคลภำยนอกทดแทน จำกกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกับเชฟรอนท ำให้กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจค้ำก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas หรือก๊ำซ LPG) จำกนัน้ในปี 2550 ครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ จึงได้จดัตัง้ บริษัท ทำคนูิ 
กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)  เดิมช่ือ “บริษัท แคปปิตอล จี จ ำกัด”  ขึน้ เพ่ือประกอบกิจกำรค้ำก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวโดยใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ต่อมำได้เพิ่มทนุจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วอย่ำงต่อเน่ือง
เพ่ือใช้ในกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เพ่ือให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กับสถำนีบริกำร
ได้โดยตรง และได้เร่ิมจ ำหน่ำยก๊ำซในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

ในปี 2554 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด ก่อสร้ำงคลังเก็บก๊ำซ LPG ขนำดบรรจุ 1,000 ตันบนพืน้ท่ี 8 ไร่ในนิคม
อตุสำหกรรมภำคเหนือตอนลำ่ง จงัหวดัพจิิตร เพ่ือเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยและเป็นจดุกระจำยก๊ำซ LPG ไป
ยงัลกูค้ำในจงัหวดัในภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง ซึ่งท ำให้กลุม่บริษัทมีกำรขยำยฐำนลกูค้ำเพิม่ขึน้จำกเดิม  

ในปี 2555 บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด ได้ก่อสร้ำงคลังเก็บก๊ำซ LPG แห่งท่ี 2 บนพืน้ท่ีของบริษัทฯ ขนำด 7 ไร่ใน
จังหวดัปทุมธำนี เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะใช้เป็นจุดกระจำยก๊ำซ LPG ในเขต
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กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งคลงัก๊ำซแห่งท่ี 2 นีจ้ะสำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ 400 ตนั ปัจจบุนัด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
และอยู่ระหวำ่งกำรขออนญุำตเปิดใช้งำนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุ่มบริษัทได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้ นเพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด ได้ออกหุ้นเพิม่ทนุเพ่ือระดมทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดมิ ซึ่งได้แก่ครอบครัวตรีวี
รำนุวฒัน์ โดยครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ ท ำกำรช ำระค่ำหุ้ นเพิ่มทุนด้วยหุ้นของบริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท จี
แก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด และ บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด  ท่ีแต่ละท่ำนถืออยู่ ท ำให้ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงแล้ว 
บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุช ำระแล้วของแตล่ะบริษัท  
 
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี  ้

ปี  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2553 พ.ค. 
 

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วเป็น 50 ล้ำนบำท เพ่ือย่ืนขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และเร่ิม
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ไปยงัสถำนีบริกำรทัง้ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ปี 2554 ม.ค. 
 

ก.ย. 

ย้ำยส ำนกังำนใหญ่มำยงั 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค  
เขตบำงแค กรุงเทพฯ 
ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ LPG ขนำด 1,000 ตนั ในนิคมอตุสำหกรรมภำคเหนือตอนลำ่ง จงัหวดัพจิิตร และ
ขยำยกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในเขตพืน้ท่ีภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง 

ปี 2555 ส.ค. เร่ิมก่อสร้ำงคลงัก๊ำซท่ี จ. ปทมุธำนี 
ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ เป็น 130 ล้ำนบำท เพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงธรุกิจของ

กลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกัน โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือเป็นกำรจ่ำยช ำระกำรซือ้หุ้น
ของ บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด และบริษัท รำชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ำกดั จำกครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เพ่ือรวมเข้ำเป็นบริษัทย่อยภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 
นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ำงของกลุม่ธรุกิจ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ท ำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริกำร
ก๊ำซ และโรงบรรจกุ๊ำซซึ่งตนเองถือครองอยู่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทดงักลำ่วเพ่ือขจัดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์   

ปี 2556 ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 150 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ  และซือ้รถขนสง่ก๊ำซของบริษัทย่อย   

ปี 2557 เม.ย. แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน พร้อมกับเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้ นท่ีตรำไว้จำก 10 บำทต่อหุ้ นเป็น 0.50 
บำทต่อหุ้ น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท (400 ล้ำนหุ้ น) เพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้ น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 100 ล้ำนหุ้ นให้แก่ประชำชนทั่วไป และย่ืนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ   

ปี 2559 มค. เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 600  ล้ำนบำทและเรียกช ำระแล้วเป็น 400 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุในกำร
ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ  
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วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่ึงในผู้น าธุรกิจพลังงาน    มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย  

 
พันธกิจ 
1.  ขยายการด าเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

2.  ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบคุลากร

อย่างต่อเน่ือง 

3.  มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย ปลอดภัย และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี ้ 

 

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละบริษัทดงันี ้
1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”) 

ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2550 ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งสำมำรถจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ 
LPG ให้กบัสถำนีบริกำรและโรงบรรจกุ๊ำซได้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 200 ล้ำนบำท 

2) บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด (“GG”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2543  ด ำเนินธรุกิจให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG ทำงบก โดยได้รับอนุญำตให้เป็น
ผู้ขนสง่น ำ้มนัตำมำตรำ 12 แห่งพระรำชบญัญัตผิู้ ค้ำน ำ้มนั พ.ศ. 2543 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 15 
ล้ำนบำท 

3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TT”) 
ก่อตัง้เม่ือวันท่ี 4 กันยำยน 2545 ด ำเนินธุรกิจติดตัง้ระบบก๊ำซ ในรถยนต์ และติดตัง้ระบบท่อก๊ำซส ำหรับ
อุตสำหกรรมรวมถึงจ ำหน่ำยอุปกรณ์เก่ียวกับระบบก๊ำซ โดยมีสถำนบริกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ท่ีส ำนักงำน
ใหญ่ของบริษัทฯ บนถนนกำญจนำภิเษก ปัจจบุนั TT มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 50 ล้ำนบำท 

4) บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด (“RE”) 
ก่อตัง้เม่ือวันท่ี 9 พฤษภำคม 2538 ด ำเนินธุรกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้นกำรตรวจสอบระบบก๊ำซในโรงงำน
อตุสำหกรรม สถำนีบริกำร และยำนยนต์เป็นหลกั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท 
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5) บริษัท นิวแมน กรีน จ ากัด (“NM”) 

ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 28 ต.ค. 2558 ด ำเนินธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนประเภทตำ่งๆ และให้บริกำรสนับสนนุกำรด ำเนินกำรของบริษัทในกลุ่ม
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 150 ล้ำนบำท 
 
 
 

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ 

รายได้จากธุรกิจ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. จัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG TG 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80 1,087.10 89.90 

2. บริการขนส่ง LPG GG 21.00 1.55 21.34 1.77 9.73 0.81 
3.บริการตดิตัง้ระบบก๊าซและจ าหน่าย
อุปกรณ์ 

TT 270.57 20.00 60.25 5.00 74.77 6.18 

4.บริการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม 

RE 53.74 3.97 41.25 3.43 37.61 3.11 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  1,352.88 100.00 1,024.26 100.00 1,209.21 100.00 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทในปี 2555 ท ำให้กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวขอ งคุณ

ประเสริฐ ตรีวีรำนุวฒัน์ ไมมี่กำรด ำเนินธรุกิจในลกัษณะเดียวกันหรืออำจแข่งขนักบับริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้
ถือหุ้นใหญ่มีกำรประกอบธรุกิจในสถำนีบริกำรก๊ำซและโรงบรรจุก๊ำซ ได้แก่ บริษัท มิดเดิลจี จ ำกดั บริษัท แพรกษำ จ ำกัด  
บริษัท วงัวิจิตร จ ำกดั และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปิโตรเลียม จ ำกดั ร่วมกับพ่ีน้องและเพ่ือนโดยเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย อย่ำงไรก็
ตำม ในกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคณุประเสริฐได้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกัของแต่
ละบริษัทเพ่ือขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ได้ นอกจำกนัน้ เพ่ือป้องกนัมิให้มีกำรท ำธุรกิจทบัซ้อนระหวำ่ง
ครอบครัวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นอำจเหตใุห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ได้ในอนำคต และเพ่ือรักษำสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดยคณุประเสริฐ คณุกำญจนำ คณุนิตำ และคณุ
ฐำกูร ได้ท ำสัญญำกับบริษัทฯ ว่ำแต่ละท่ำนรวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนักงำน 
หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในธรุกิจท่ีแขง่ขนัได้กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ไมป่ระกอบธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ก๊ำซธรรมชำติ และน ำ้มนั โดยสญัญำนีมี้ผลผกูพนัจนกว่ำครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ทัง้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกันต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 
ของทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ และไมมี่ท่ำนใดเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

กลุม่บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) 
และธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุม่ธรุกิจหลกัออกเป็น 5 กลุม่คือ 

1. ธรุกิจจัดหำ จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG   ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG ท่ีได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 7 
ท ำหน้ำท่ีจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 

2. ธรุกิจขนส่งก๊ำซ LPG   ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) ซึ่งเป็นผู้ขนส่งก๊ำซท่ีได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 12 
ท ำหน้ำท่ีขนสง่ก๊ำซให้กบับริษัทฯ และลกูค้ำ 

3. ธรุกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT) ให้บริกำรก่อสร้ำง 
และให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ LPG และ NGV ส ำหรับยำนยนต์ รวมถึงจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบก๊ำซ 

4. ธุรกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม  ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (RE) 
ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวศิวกรรมส ำหรับระบบงำนท่อก๊ำซและอุปกรณ์นิรภัย
ส ำหรับอุตสำหกรรมและสถำนีบริกำร ไปจนถึงกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบก๊ำซส ำหรับยำนยนต์ตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

5. ธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนประเภทต่ำงๆ  
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (NM) เป็นกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนประเภทต่ำงๆ และให้บริกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของบริษัทใน
กลุม่ 

 

ธรุกิจจดัหำจ ำหน่ำยและขนสง่ก๊ำซ LPG เป็นธรุกิจหลกัของกลุม่บริษัท โดยมีรำยได้เป็นสดัส่วนร้อยละ 74.48 - 
ร้อยละ 89.80   ของรำยได้จำกกำรด ำเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ ดงัจะเห็นได้จำกโครงสร้ำง
รำยได้ของแตล่ะกลุม่ธรุกิจ ดงันี ้

รายได้จากธุรกิจ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. จดัหำ จ ำหน่ำยและขนส่งก๊ำซ LPG TG 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80 1,087.10 89.90 
2. บริกำรขนส่ง LPG GG 21.00 1.55 21.34 1.77 9.73 0.81 
3. บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ TT 270.57 20.00 60.25 5.00 74.77 6.18 
4.บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 

RE 53.74 3.97 41.25 3.43 37.61 3.11 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  1,352.88 100.00 1,024.26 100.00 1,209.21 100.00 
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ธุรกจิจัดหาจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
ธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เป็นธรุกิจหลกัของกลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้เป็นผู้ค้ำน ำ้มนั

เชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7”) จำกกรมธุรกิจพลงังำน 
กระทรวงพลงังำน ให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กับภำคขนสง่  ครัวเรือนและอตุสำหกรรมได้ โดยจดัจ ำหน่ำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส”  
 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้จำกกระบวนกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ

และกระบวนกำรกลัน่น ำ้มนัดบิ ประกอบก๊ำซโพรเพนและบวิเทน ก๊ำซ LPG ท่ีใช้ภำยในประเทศไทยสว่นมำกได้มำจำกกำร
แยกก๊ำซธรรมชำตจิำกอ่ำวไทยเป็นหลกั ด้วยคณุลกัษณะท่ีมีกำรเผำไหม้ได้อย่ำงสมบรูณ์ มีอตัรำกำรสิน้เปลืองน้อยกวำ่
และมีรำคำถกูกว่ำน ำ้มนัเบนซิน จึงนิยมน ำมำใช้เป็นเชือ้เพลงิส ำหรับใช้ในภำคอตุสำหกรรม ภำคกำรขนส่ง และภำค
ครัวเรือน โดยจะถกูอดัให้อยู่ในสภำพของเหลวภำยใต้ควำมดนัเพ่ือควำมสะดวกตอ่กำรเก็บและขนสง่ นอกจำกนีก๊้ำซ LPG 
ยงัถกูใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

บริษัทฯ จดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยจดัหำจำกคลงัก๊ำซปตท. โรงกลัน่น ำ้มนั และผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำย
อ่ืนๆ เพ่ือจดัจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ให้กบัสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ท่ีเป็นตวัแทนค้ำตำ่งของ
บริษัทฯ และภำคอตุสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซ LPG โดยกลุม่บริษัทมีรำยได้จำกธรุกิจจดัหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG  
ในปี 2556 –2558 ดงันี ้
 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG 968.19 96.09 1,023.77 94.67 1,035.14 95.22 
2. ลกูค้ำอ่ืนๆ 39.38 3.91 57.65 5.33 51.95 4.78 

รวม 1,007.57 100.00 1,081.42 100.00 1,087.10 100.00 
 

รำยได้เกือบทัง้หมดของธรุกิจในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำเกิดจำกกำรจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยสว่นใหญ่
เป็นกำรจ ำหน่ำยให้กบัสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG คดิเป็นสดัสว่นระหวำ่งร้อยละ 94.67 – ร้อยละ 96.09 ของรำยได้จำกกำร
ขำยก๊ำซ LPG และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำในกลุ่มอ่ืนๆ อำทิเช่น โรงงำนอตุสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซ LPG เป็น
เชือ้เพลงิและมีถงับรรจกุ๊ำซ LPG เป็นของตนเอง อีกประมำณร้อยละ 3.91 – ร้อยละ 5.33 ของรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ 
LPG 
 

การตลาดและการแข่งขัน 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยหลกัในธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของกลุ่มบริษัทได้แก่ ผู้ประกอบกำรในภำคธุรกิจ
ต่ำงๆ ท่ีใช้ก๊ำซ LPG เพ่ือเป็นเชือ้เพลิง อำทิเช่น สถำนีบริกำร โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิง เป็นต้น 
ปัจจุบนักลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยก๊ำซให้กับสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นหลกั โดยกลุ่มบริษัทมีลกูค้ำสถำนีบริกำรประมำณ 80 
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รำยทั่วประเทศ โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยให้กับสถำนีบริกำรส่วนใหญ่มำจำกกำรจ ำหน่ำยให้กับสถำนีบริกำรในเขต
กรุงเทพฯ ภำคกลำง และภำคตะวนัออก 

ส ำหรับลกูค้ำกลุม่อ่ืนๆ เช่น โรงงำนอตุสำหกรรมนัน้ ปัจจบุนัยังมีสดัส่วนรำยได้ไมม่ำกนัก เน่ืองจำกอ ำนำจตอ่รอง
ของลูกค้ำและระยะเวลำกำรให้เครดิตเทอมท่ีนำนกว่ำลกูค้ำในกลุ่มสถำนีบริกำร ท ำให้ปัจจุบันบริษัท ฯ เลือกในกำรท ำ
ตลำดในส่วนของสถำนีบริกำรเป็นหลกั อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะของลกูค้ำในกลุ่มโรงงำนอตุสำหกรรมท่ีสัง่ซือ้ก๊ำซ LPG 
จำกผู้ ค้ำรำยเดิมอย่ำงต่อเน่ืองและมีปริมำณกำรจดัซือ้สม ่ำเสมอ บริษัทฯ จึงเห็นว่ำลกูค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นกลุม่ท่ีมี
ศกัยภำพและจะเป็นโอกำสของบริษัทฯ ในกำรขยำยธรุกิจของกลุ่มบริษัทในอนำคต โดยบริษัทฯ คำดวำ่ภำยหลงักำรเปิดใช้
คลังก๊ำซในจังหวดัปทุมธำนี จะท ำให้บริษัทฯสำมำรถขยำยธุรกิจไปยังส่วนของลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึน้ 
เน่ืองจำกในพืน้ท่ีดงักลำ่วมีโรงงำนอตุสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำก 

 

ช่องทางการจ าหน่าย 
เน่ืองจำกลกูค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัทฯ จึงใช้

วธีิกำรติดตอ่โดยตรงกับลกูค้ำโดยมีทีมงำนฝ่ำยขำยเป็นผู้ท ำหน้ำท่ีตดิต่อดแูลลกูค้ำแบ่งตำมพืน้ท่ีควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้
สำมำรถดแูลลกูค้ำได้อย่ำงทั่วถึง และด้วยลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรมท่ีมีควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซ LPG อย่ำงต่อเน่ือง ทีมงำนฝ่ำยขำยจึงต้องติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซของลกูค้ำ และน ำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำลกูค้ำจะต้องสัง่ซือ้ก๊ำซเพิ่มเติมเพ่ือเป็นกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรสัง่ซือ้ นอกจำกนีย้ังสำมำรถน ำเสนอกำรบริกำรอ่ืนของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของลกูค้ำได้อีก
ด้วยเพ่ือให้สำมำรถบริกำรลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยส ำหรับ
ระบบก๊ำซภำยในสถำนีบริกำรหรือโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำย
ก ำหนด เป็นต้น  

 
 

การติดต่อลูกค้ารายใหม่ 
บริษัทฯ ใช้วิธีกำรติดต่อกับลกูค้ำโดยตรง โดยฝ่ำยขำยจะเป็นผู้ติดต่อขำยก๊ำซ LPG และเสนอกำรบริกำรต่ำงๆ 

ให้กับลูกค้ำในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสำรของลูกค้ำ เช่น หนังสือรับรองบริษัท 
ใบอนญุำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ค้ำ เป็นต้น และประเมนิระยะทำงและคำ่ขนส่งจำกคลงัก๊ำซท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ โดยเป็น
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ หรือผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ท่ีบริษัทฯ มีสญัญำซือ้ขำยก๊ำซด้วย จำกนัน้จึงให้ผู้บริหำรพจิำรณำกำรก ำหนด
รำคำขำย กำรให้วงเงินและระยะเวลำช ำระหนี ้โดยพิจำรณำจำกขนำดธุรกิจของลกูค้ำซึ่งโดยเฉล่ียลกูค้ำจะมีระยะเวลำ
ช ำระหนีป้ระมำณ 7 - 10 วนั  
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การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในกำรจัดหำก๊ำซ LPG นัน้ แต่ละปีบริษัทฯ จะต้องย่ืนขออนุมัติปริมำณค้ำก๊ำซ LPG ประจ ำปีต่อกรมธุรกิจ

พลงังำนและสง่รำยงำนแจ้งปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG ทกุเดือน พร้อมทัง้ส ำรองก๊ำซ LPG ในสดัส่วนร้อยละ 1 ของปริมำณ
กำรค้ำท่ีย่ืนขออนมุตัิ โดยกรมธุรกิจพลงังำนจะพจิำรณำอนมุตัิปริมำณค้ำตำมศกัยภำพในกำรขำยของบริษัทฯ ตำมโดยดู
จำกปริมำณขำยท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้นีบ้ริษัทฯ สำมำรถย่ืนขออนมุตัปิริมำณค้ำเพิม่ขึน้ได้หำกพจิำรณำเห็นวำ่ปริมำณกำรขำยมี
แนวโน้มเพิ่มมำกขึน้เกินกวำ่ปริมำณกำรค้ำท่ีได้รับอนมุตัิ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ได้ปี
ละ 61,500 ตนั โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดท่ีคลงัก๊ำซของบริษัทในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพจิิตร 

 
ภำยหลงับริษัทฯ ได้รับอนมุตัปิริมำณกำรค้ำประจ ำปีจำกกรมธรุกิจพลงังำนแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำและ

รับก๊ำซจำกปตท. หรือผู้ค้ำตำมมำตำ 7 รำยอ่ืนๆ ปัจจบุนับริษัทฯ จดัหำก๊ำซ LPG จำกสองแหลง่หลกัคือ 
1. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ท่ีมีกำรประกอบธรุกิจโรงแยกก๊ำซและโรงกลัน่น ำ้มนั เช่น บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น ซึ่งมีสดัสว่นกำรจดัซือ้เฉล่ียประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณ
กำรจดัซือ้ทัง้หมด โดยสว่นใหญ่เป็นกำรจดัซือ้จำกปตท.  

2. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืน โดยมีสดัสว่นกำรจดัซือ้เฉล่ียประมำณร้อยละ 20 ของปริมำณก๊ำซ LPG ท่ีจดัซือ้
ทัง้หมด  

แจ้งปริมาณค้าประจ าปีต่อภาครัฐ 

ซือ้ก๊าซจากปตท. 

 
ซือ้ก๊าซผู้ค้ามาตรา 7 รายอ่ืน 

ขนส่งและจัดเก็บที่คลัง
ก๊าซของบริษัท 

 

ส่งก๊าซให้ลูกค้า 
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บริษัทฯ ท ำสญัญำซือ้ก๊ำซ LPG กบัปตท. และผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอ่ืน โดยแจ้งแผนกำรจดัซือ้ในแตล่ะเดือนให้กบัผู้
จ ำหน่ำย รวมทัง้มีกำรทบทวนและยืนยนัปริมำณกำรซือ้ทกุเดือน 
 

การจ าหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ 
บริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำหน้ำท่ีติดต่อกับลกูค้ำโดยตรง เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิด

กำรขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอ่ืนๆ ท่ีเป็นกำรสง่เสริมกำรขำย โดยควำมถ่ีในกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำขึน้อยู่กบัปริมำณขำยของ
แตล่ะสถำนีบริกำร เม่ือได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืน
เพ่ือจัดส่งให้กับลกูค้ำ โดยเกณฑ์ในกำรเลือกคลังก๊ำซท่ีจะไปรับก๊ำซนัน้จะพิจำรณำจำกระยะทำงกำรขนส่งไปยังลกูค้ำ 
รำคำก๊ำซของแต่ละคลงั และค่ำผ่ำนคลงักรณีท่ีต้องมีกำรเปล่ียนถ่ำยก๊ำซ ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทฯ รับก๊ำซ LPG จำกปตท. ท่ี
คลงัก๊ำซบ้ำนโรงโป๊ะ คลงัก๊ำซเขำบอ่ยำ และคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ และคลงัก๊ำซของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอ่ืน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทัง้นีใ้นกำรขนส่งก๊ำซจำกคลังก๊ำซทุกครัง้จะต้องออกใบก ำกับกำรขนส่งซึ่งระบุปริมำณก๊ำซท่ี
ขนสง่และสถำนท่ีปลำยทำง 

 

ภาพรวมการจัดซือ้และขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท 

 
 

ส ำหรับกำรจดัส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั
บ้ำนโรงโป๊ะ คลงัเขำบอ่ยำหรือคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบุรี โดยวธีิกำรขนส่งทำงบกโดยรถขนสง่ก๊ำซขนำดบรรจ ุ15 ตนั
หรือกำรขนสง่ทำงน ำ้โดยเรือขนสง่ก๊ำซ ซึ่งก๊ำซทัง้หมดจะถกูขนสง่ไปยังคลงัท่ีบริษัทฯ ใช้บริกำรเพ่ือรับและเปล่ียนถ่ำยก๊ำซสู่
รถบรรทกุขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนั รวมทัง้ใช้เป็นจดุกระจำยสนิค้ำเพ่ือจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  

กำรใช้บริกำรคลังก๊ำซเพ่ือเปล่ียนถ่ำยก๊ำซของบริษัทฯ เป็นกำรบริหำรต้นทุนกำรขนส่ง เน่ืองด้วยลักษณะกำร
ประกอบธรุกิจของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดมใิห้เปล่ียนถ่ำยก๊ำซระหวำ่งคนัรถท ำให้โดยปกตกิำรขนส่งก๊ำซ
แตล่ะเท่ียวจะจดัสง่ให้กับลกูค้ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีลกูค้ำอยู่ใกล้กบัคลงัก๊ำซท่ีบริษัทฯ จัดซือ้ก๊ำซ บริษัท
ฯ จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

คลังปตท.  
(บ้านโรงโป๊ะ) 

คลัง TG 
(พิจิตร) 

คลังปตท.  
(นครสวรรค์) 

รับและเปล่ียน 
ถ่ายก๊าซสู่คลัง 

  คลัง TG 
   (ปทุมธานี) 

ลูกค้า 
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

คลังผู้ค้า 
มาตรา 7 รายอ่ืน 

ลูกค้า 
(กทม. / ภาคกลาง) 

15 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 

คลังปตท.  
(เขาบ่อยา / PTT 

Tank) ขนสง่ทำงเรือ 

8 ตนั / 4 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 
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ส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซให้กับลกูค้ำในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนล่ำง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซ
จำกคลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ15 ตนัในกำรขนส่งเพ่ือไปจดัเก็บและกระจำยสนิค้ำ
ผ่ำนคลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจังหวดัพิจิตร ทัง้นี ้ด้วยนโยบำยของภำครัฐท่ีต้องกำรให้รำคำทุนก๊ำซ LPG ในทุกภูมิภำคมี
รำคำเท่ำกันจึงก ำหนดให้มีกำรจ่ำยชดเชยคำ่ขนส่งให้กบัปตท.ส ำหรับก๊ำซท่ีขนสง่จำกคลงัปตท.ในจังหวดัชลบรีุไปยังคลงั
ก๊ำซของปตท. ในภมูิภำคต่ำงๆ รวมถึงคลงัก๊ำซในจังหวดันครสวรรค์ ท ำให้ทำงปฏิบตัินัน้ปตท. จะให้บริษัทฯ รับก๊ำซจำก
คลังก๊ำซบ้ำนโรงโป๊ะในจังหวัดชลบุรี และขนส่งไปยังคลังก๊ำซปตท.ท่ีจังหวดันครสวรรค์ และได้รับค่ำขนส่งจำกปตท. 
จำกนัน้จึงขนส่งไปยังคลังของบริษัทฯ ท่ีจังหวัดพิจิตรอีกทอดหนึ่ง โดยท่ีในระหว่ำงกำรขนส่งไปยังคลังปตท.ท่ีจังหวัด
นครสวรรค์นัน้น ำ้ก๊ำซท่ีขนสง่ยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของปตท.  

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซทำงบกทัง้หมดของบริษัทฯ นัน้ด ำเนินกำรโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยและเป็นผู้ขนสง่ก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  

 
คลังก๊าซของบริษัทฯ 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีคลงัเก็บก๊ำซ 2 แห่ง เพ่ือใช้เป็นจดุกระจำยสนิค้ำและส ำรองก๊ำซ ดงันี  ้

คลังก๊าซ ที่ตัง้ ปริมาณความจุ (ตัน) 

1. พจิิตร  นิคมอตุสำหกรรมพจิิตร ถนนนครสวรรค์-พษิณโุลก ต. หนองหลมุ 
อ. วชิรบำรมี จ. พจิิตร 

1,000 

2. ปทมุธำนี* ต.บ้ำนปทมุ อ. สำมโคก จ. ปทมุธำนี 400 
 
หมายเหตุ : * วนัท่ี 23  มีนำคม  2559  บริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้ใช้งำนได้แล้ว  
 

    
 
บริษัทฯ ใช้คลงัก๊ำซในจงัหวดัพิจิตรเป็นจดุกระจำยสินค้ำและเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ  

โดยปัจจุบนัมีกำรส ำรองอยู่ท่ี 615 ตนั ซึ่งบริษัทฯ มีกำรตรวจสอบปริมำณก๊ำซรับเข้ำ-ออก ตลอดเวลำ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้อง
รักษำปริมำณส ำรองก๊ำซในแต่ละวันไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 70 ของปริมำณส ำรองท่ีก ำหนดและต้องมีปริมำณเฉล่ียในแต่ละ
เดือนไม่ต ่ำกว่ำปริมำณส ำรองท่ีก ำหนด นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ให้สทิธ์ิแก่ บริษัท พลงัอัศวิน จ ำกัด ในกำรส ำรองก๊ำซ LPG 
จ ำนวน 300 ตนั โดยบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนเป็นคำ่บริกำรเก็บส ำรองก๊ำซ ทัง้นี ้บริษัท พลงัอศัวิน จ ำกัดยกเลิกกำรเก็บ
ส ำรองก๊ำซ LPG กบับริษัทฯ แล้วในวนัท่ี 2 มีนำคม 2559 

ส ำหรับคลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจงัหวดัปทุมธำนี ได้รับใบอนุญำตใช้งำนตำมกฎหมำยได้ทัง้หมดแล้วในวนัท่ี 23 
มีนำคม 2559 ซึ่งภำยหลังกำรเปิดใช้คลงัปทุมธำนี จะท ำให้บริษัทฯ มีจุดกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และพืน้ท่ีภำคกลำงตอนลำ่งเพิม่มำกขึน้ 
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นโยบายการก าหนดราคา 
ต้นทุนในกำรจัดหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ได้แก่ รำคำขำยสง่หน้ำคลงั และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรจัดหำเช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจดักำรของผู้ขำย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้รำคำขำยสง่ก๊ำซ LPG หน้ำโรงกลัน่ และรำคำขำยสง่ก๊ำซ LPG จำกคลงั
ก๊ำซของปตท. ท่ีกระจำยอยู่ในภมูิภำคตำ่งๆ ทัว่ประเทศให้มีรำคำเท่ำกัน รัฐบำลจึงได้ให้กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงจ่ำยชดเชย
คำ่ขนส่งก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊ำซของปตท.ทัง้ 5 แห่งในจังหวดั ล ำปำง นครสวรรค์ สรุำษฎร์ธำนี และสงขลำ โดยกรม
ธรุกิจพลงังำนเป็นผู้ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแตล่ะคลงัก๊ำซ โดยขึน้อยู่กับเส้นทำงกำรขนสง่และวธีิกำรขนสง่ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ได้ประกำศยกเลิกกำรจ่ำยชดเชยค่ำขนส่งก๊ำซ LPG ไปยังคลงัภูมิภำคทั่ว
ประเทศ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

ดงันัน้ ปัจจยัท่ีจะท ำให้ต้นทนุในกำรจดัหำก๊ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 แตกตำ่งกนัจึงมำจำกคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี
เกิดขึน้ในกำรจดัหำและขนสง่ก๊ำซ อำทิเช่น คำ่บริกำรผ่ำนคลงั  (Throughput) ซึ่งเป็นคำ่บริกำรขนถ่ำยก๊ำซเข้ำ – 
ออกจำกคลงัก๊ำซแตล่ะแห่ง คำ่ขนสง่ระหว่ำงคลงัก๊ำซ และคำ่บริหำรจดักำร เป็นต้น  

 

ภาพรวมการก าหนดราคาขายของบริษัทฯ 
 

                

 
 

 

 

 

ราคาหน้าโรงกล่ันและค่าผ่านคลังปตท. 

ค่าขนส่งไปยังคลังเปล่ียนถ่ายก๊าซ 

ค่าผ่านคลังผู้ค้ามาตรา 7 รายอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท 

ค่าขนส่งไปยังลูกค้า 

ก าไรที่บริษัทต้องการ 

ราคาขาย 
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
เน่ืองจำกก๊ำซ LPG เป็นสนิค้ำท่ีไมมี่ควำมแตกตำ่งในแตล่ะผู้ผลติ ท ำให้ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยของกลุม่บริษัทซึ่ง

ได้แก่ สถำนีบริกำรก๊ำซและโรงงำนอตุสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำและมีกำรเปรียบเทียบรำคำก๊ำซ 
LPG ท่ีจ ำหน่ำยโดยผู้ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำย ผู้ค้ำมำตรำ 7 จึงก ำหนดรำคำขำยให้ใกล้เคียงกนัเพ่ือให้สำมำรถแขง่ขนัทำง
รำคำได้ ปัจจยัด้ำนรำคำจึงมใิช่ปัจจยัหลกัเพียงอย่ำงเดียวในกำรแขง่ขนัในธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG แตย่งัรวมถึง
ปัจจยัด้ำนคณุภำพกำรบริกำรและควำมเช่ือถือไว้วำงใจในตวัผู้ค้ำ ผู้บริหำรกลุม่บริษัทจึงได้พจิำรณำปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำร
แขง่ขนัในธรุกิจ เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกลยทุธ์เพ่ือสร้ำงควำมแตกตำ่งและเสริมควำมแขง็แกร่งในกำรแขง่ขนัทำงธรุกิจของ
กลุม่บริษัท ดงันี ้

 

1. การเพิ่มคลังก๊าซเพ่ือจัดเก็บและขนถ่ายก๊าซ 
ในธรุกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG นัน้กำรมีคลงัก๊ำซเพ่ือจดัเก็บและเป็นจดุกระจำยสนิค้ำมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งตอ่

กำรแขง่ขนัทัง้ในด้ำนกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนก๊ำซ กำรบริหำรกำรขนสง่และต้นทนุคำ่ขนสง่ ซึ่งจะสง่ผลตอ่
ยอดขำยและผลประกอบกำรโดยตรง เน่ืองจำกกำรจดัหำก๊ำซหรือใช้บริกำรคลงัก๊ำซจำกผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืนนัน้จะท ำ
ให้มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ เช่น คำ่บริกำรผำ่นคลงั คำ่จดัเก็บก๊ำซ เป็นต้น ทัง้ยงัมีข้อจ ำกดัในเร่ืองระยะเวลำท ำ
กำรและปริมำณท่ีจดัซือ้ได้จำกคลงัก๊ำซแต่ละแห่งท ำให้ขำดควำมคลอ่งตวัและมีข้อจ ำกดัในกำรเพิ่มยอดขำย กำรมีคลงั
ก๊ำซเป็นของตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบในกำรแขง่ขนัของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7  

กลุม่บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรมีคลงัก๊ำซของตนเองจึงได้ลงทนุก่อสร้ำงคลงัก๊ำซเพิ่มขึน้ในจงัหวดั
ปทมุธำนีซึ่งเป็นพืน้ท่ีกลุม่ลกูค้ำหลกัของกลุม่บริษัท โดยคลงัก๊ำซดงักลำ่วสำมำรถจกุ๊ำซได้ถึง 400 ตนั และจะย้ำยกำร
ส ำรองพกัก๊ำซมำยงัคลงัปทมุธำนี ซึ่งจะช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉพำะในสว่นคำ่บริกำรผ่ำนคลงั ลดควำมเส่ียงจำกกำรขำด
แคลนก๊ำซ และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัพืน้ท่ีทำงตอนเหนือและตะวนัตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปัจจบุนัยงัไมมี่คลงัของ
ผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใดตัง้อยู่ในพืน้ท่ีดงักลำ่ว  

 

2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา 
ส ำหรับธรุกิจสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรมซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้ำหลกัของบริษัทฯ นัน้ ควำมน่ำเช่ือถือของผู้จดั

จ ำหน่ำยก๊ำซในกำรท่ีจะจดัหำและจดัสง่ก๊ำซให้ทนัตอ่ควำมต้องกำรใช้งำนนัน้ มีควำมส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธรุกิจอย่ำงมำก
เพ่ือไมใ่ห้เกิดกำรขำดแคลนก๊ำซซึ่งจะกระทบตอ่กำรด ำเนินธรุกิจ แม้วำ่โดยทัว่ไปลกูค้ำจะมีกำรวำงแผนสัง่ซือ้ก๊ำซ LPG 
ลว่งหน้ำแต่ส ำหรับลกูค้ำสถำนีบริกำรซึ่งมีปริมำณกำรขำยในแตล่ะช่วงเวลำท่ีไมแ่น่นอน ท ำให้มกัมีกรณีท่ีลกูค้ำมีควำม
ต้องกำรสัง่ซือ้ก๊ำซเร่งดว่น โดยเฉพำะลกูค้ำในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจ ำกดัในด้ำนระยะเวลำขนสง่ โดยสำมำรถน ำรถบรรทกุ
ก๊ำซเข้ำได้ระหวำ่งเวลำ 22.00 น. – 6.00 น. เท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรจดัหำก๊ำซและกำรบริหำรกำรขนสง่ของผู้จดั
จ ำหน่ำยก๊ำซจึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบัลกูค้ำและรักษำฐำนลกูค้ำไว้ได้ 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมเช่ือถือในกำรด ำเนินธรุกิจ โดยอำศยัควำมช ำนำญในกำรบริหำรกำร
ขนสง่จำกประสบกำรณ์ในธรุกิจขนสง่ก๊ำซกวำ่สิบปี กำรมีจ ำนวนรถขนสง่ก๊ำซเพ่ือให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรสัง่ซือ้ท่ี
เพิม่ขึน้ รวมไปถึงกำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซในจงัหวดัปทมุธำนีเพ่ือส ำรองก๊ำซและใช้เป็นจดุขนถ่ำยก๊ำซ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำจะ
สำมำรถจดัหำและขนสง่ให้กบัลกูค้ำได้ตลอดเวลำ 
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3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชดิและครบวงจร 
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดและน ำเสนอบริกำรแบบครบวงจรให้กบัลกูค้ำเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัท่ีสร้ำง

ควำมแตกตำ่งให้กบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ  โดยในสว่นของธรุกิจจดัจ ำหน่ำยและขนสง่ก๊ำซ LPG นัน้ บริษัทฯ มี
นโยบำยให้ทีมงำนฝ่ำยขำยตดิตอ่ประสำนงำนกับลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำและกระตุ้น
ให้เกิดกำรสัง่ซือ้ นอกจำกนีก้ำรท่ีบริษัทฯ ประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัก๊ำซ LPG หลำยธรุกิจ ท ำให้สำมำรถน ำเสนอบริกำร
อ่ืนๆ เพิม่เตมินอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยและบริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำสถำนีบริกำรและ
โรงงำนอตุสำหกรรม เช่น บริกำรตดิตัง้ระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
และกำรจดัอบรมบคุลำกรในด้ำนควำมปลอดภยั เป็นต้น  

 
 

4.  การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยลกัษณะของผลติภณัฑ์ท่ีไมมี่ควำมแตกตำ่งในแตล่ะผู้ผลติ ท ำให้ผู้ค้ำก๊ำซ LPG ต้องพยำยำมควบคมุรำคำ

ขำยให้อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได้ กำรควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉพำะต้นทนุก๊ำซ LPG ต้นทนุคำ่ขนสง่และ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรจึงมีสว่นกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบริษัทอย่ำงมำก บริษัทฯ จึงใช้
แนวทำงตำ่งๆ เพ่ือควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยดงักล่ำว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจดัหำและขนสง่ก๊ำซ LPG จำกแหลง่ท่ีมี
ต้นทนุก๊ำซและต้นทนุกำรขนสง่ต ่ำท่ีสดุ กำรก ำหนดเส้นทำงและตดิตำมรถขนสง่ด้วยระบบ GPS เพ่ือตรวจสอบเส้นทำงกำร
ขนสง่และควำมเร็วท่ีใช้ไปจนถึงกำรก ำหนดปริมำณน ำ้มนัท่ีเหมำะสมในแตล่ะเท่ียวเพ่ือให้กำรบริหำรต้นทนุค่ำขนสง่เป็นไป
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

ส ำหรับด้ำนคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรนัน้ บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์รวมศนูย์โดยรวมเอำหน่วยงำนสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้หมดไว้ท่ีบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพ่ือลดจ ำนวนบคุลำกร ลดควำมซ ำ้ซ้อน และ
เพิม่ประสทิธิภำพในกำรท ำงำน โดยมีกำรคดิคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรระหว่ำงกนัตำมควำมเหมำะสม 

 

 

ภาวะอุตสาหกรรม  
 

ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซ LPG ถูกน ำไปใช้เป็นวตัถุดบิในอตุสำหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลิงพลงังำน
ทัง้ในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และครัวเรือน จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและรำคำน ำ้มันเชือ้เพลิงท่ี
ปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจำกกำรเตบิโตในภำคอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และจำกกำรท่ีผู้ ใช้รถยนต์หนัมำใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิง
ยำนยนต์ทดแทนกำรใช้น ำ้มันซึ่งปรับรำคำสูงมำกขึน้จำกกำรท่ีก๊ำซ LPG มีอัตรำสิน้เปลืองน้อยกว่ำและมีรำคำถูกกว่ำ
น ำ้มนัเบนซิน อนัเป็นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคมุรำคำก๊ำซ LPG ของภำครัฐ ทัง้นีใ้นระหวำ่งปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำ
น ำ้มนัในตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่ 

 

การก าหนดราคาก๊าซ LPG 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ในปัจจบุนัเป็นแบบกึ่งลอยตวั โดยภำครัฐยงัคงควบคมุรำคำขำย ณ โรงกลัน่ และให้
ผู้ค้ำเป็นผู้ก ำหนดรำคำขำยปลีก  
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG 
แม้วำ่ภำครัฐจะมีกำรปรับรำคำก๊ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจตำ่งๆ สงูขึน้ แต่ปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG 

ยงัคงเพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองจำกกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมภำยในประเทศท่ีสง่ผลให้มีควำมต้องกำรใช้
พลงังำนเพิ่มมำกขึน้ ทัง้นีใ้นระหวำ่งปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำร
ใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่ 
 

การแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด  
 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ซึ่งได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ท่ีจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลงิใน
ภำคอตุสำหกรรม กำรขนสง่และครัวเรือน ทัง้สิน้ 19 รำย ดงันี ้

(หน่วย : พันตนั) 
 

ช่ือ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
1 บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 1,683.77 35.62 2,086.79 37.00 1,698.64   35.57  
2 บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน) 964.01 20.39 103.81 1.84   
3 บริษัท ยนูิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคิลัส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 553.99 11.71 578.81 10.26  599.15   12.55  
4 บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จ ำกดั (มหำชน) 485.34 10.26 542.46 9.62  604.26   12.65  
5 บริษัท เอสซีจี เคมคิอลส์ จ ำกดั 292.75 6.19 491.54 8.72 - - 
6 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ำกดั 166.46 3.52 202.48 3.59  179.68   3.76  
7 บริษัท ออร์คดิ แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 120.76 2.55 119.95 2.13 111.53   2.34  
8 บริษัท พลงัอศัวนิ จ ำกดั 111.07 2.35 137.56 2.44 134.01  2.81  
9 บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 85.27 1.8 96.09 1.70 76.12   
10 บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จ ำกดั  60.74 1.28 72.93 1.29  55.14   1.15  
11 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 48.78 1.03 55.39 0.98 56.09 1.17 
12 บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จ ำกดั 46.21 0.98 62.15 1.10  73.93   1.55  
13 บริษัท อโูน่แก๊ส จ ำกดั  42.84 0.91 64.35 1.14  48.02   1.01  
14 บริษัท ยไูนเตด็แก๊ส จ ำกดั  32.61 0.69 42.17 0.75  22.56   0.47  
15 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 25.96 0.55 29.19 0.52  35.12   0.74  
16 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 8.13 0.17 7.25 0.13  6.03   0.13  
17 บริษัท เวลิด์แก๊ส ( ประเทศไทย) จ ำกดั - - 665.38 11.80 817.89 17.13 
18 บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) - - 281.55 4.99  257.31   5.39  
19 บริษัท พลงังำนบริสทุธ์ิ จ ำกดั (มหำชน) - - - - -  -    
 รวม 4,728.69 100.00 5,639.85 100.00  4,775.48  100.00  

ที่มา :   กรมธรุกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 



 

  17 
 

ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 2 กลุม่ตำมสว่นแบ่งกำรตลำด คือ ผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยใหญ่ ซึ่งแตล่ะ
รำยมีส่วนแบง่กำรตลำดมำกกวำ่ร้อยละ 10 ปัจจบุนัมีทัง้หมด 4 รำย ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) บริษัท สยำมแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) (ปัจจุบนั บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
รวมกนัเป็นบริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน)) ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดรวมกนัประมำณร้อยละ 71 และผู้ ค้ำตำม
มำตรำ 7 ขนำดกลำงและขนำดเลก็ ซึ่งมีสว่นแบง่กำรตลำดรวมกนัประมำณร้อยละ 29 

ทัง้นีผู้้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยใหญ่เป็นผู้ผลิต / ผู้ ค้ำรำยใหญ่ ท่ีมีรำยได้หลักจำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในภำค
ครัวเรือน (ก๊ำซหงุต้ม) เป็นหลกั ในขณะท่ีผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ขนำดกลำงและขนำดเล็กจะมุ่งเน้นกำรค้ำก๊ำซ LPG เพ่ือเป็น
เชือ้เพลงิยำนยนต์เป็นหลกั อำทิเช่น บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ำกดั บริษัท พลงัอศัวนิ จ ำกัด บริษัท ไทยแก๊ส คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั และบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น 

 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จำกสถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในช่วงท่ีผำ่นมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม

ลดลง สง่ผลให้ผู้ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแขง่ขนักนัในกำรด ำเนินธรุกิจเพิม่ขึน้เพ่ือรักษำยอดขำย 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด ำเนินธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัสถำนีบริกำร โรงงำนอตุสำหกรรม ไปจนถึงโรง

บรรจุก๊ำซนัน้ จะต้องได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญำต
จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนดงันี ้

 
คุณสมบัตขิองผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 

- มีทนุจดทะเบียนมำกกวำ่ 50 ล้ำนบำท และมีเงินทนุหมนุเวียนตัง้แต ่100 ล้ำนบำทขึน้ไป  
- มีปริมำณกำรค้ำประจ ำปีตัง้แต ่50,000 ตนัขึน้ไป ซึ่งต้องแจ้งตอ่กรมธรุกิจพลงังำน 
- มีกำรส ำรองก๊ำซในอตัรำร้อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ำประจ ำปี  
 ด้วยข้อก ำหนดทำงคุณสมบัติของผู้อนุญำตดังกล่ำว ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสู่ธุรกิจได้ยำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธรุกิจค้ำก๊ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแขง่ขนัทำงรำคำเท่ำนัน้แตย่ังรวมถึงกำรแข่งขนัในด้ำนคณุภำพ
กำรบริกำร ควำมรวดเร็วในกำรขนสง่ก๊ำซ รวมถึงกำรให้บริกำรทำงเทคนิคอ่ืนๆ แก่ลกูค้ำ ซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่
แขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยเดมิท่ีอยู่ในธรุกิจได้ล ำบำกมำกขึน้  

นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ระหว่ำงผู้ ค้ำมำตรำ 7 ไม่ใช่กำรแข่งขนัด้ำนรำคำเพียงอย่ำง
เดียว คณุภำพของกำรบริกำรยงัเป็นสิง่ส ำคญั นอกจำกนีก้ำรขยำยธรุกิจทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลกึไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริกำร ธรุกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซส ำหรับยำนยนต์และอตุสำหกรรม เป็นต้น 
เป็นกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถให้บริกำรท่ีครอบคลมุและครบวงจรให้กับลกูค้ำท่ี
ช่วยสร้ำงคณุคำ่ในธรุกิจและสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในอตุสำหกรรม 
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กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง 
จำกกำรท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้ำท่ีต้อง

ปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศท่ีส ำคญั ดงันี ้
1. พระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2550  
2. พระรำชบญัญัตคิวบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 
4. พระรำชบญัญัตกิำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
5. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนว่ำด้วยเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่น ำ้มนั

เชือ้เพลงิ 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธุรกิจจัดหำ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแต่ละขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แต่กำรจัดหำ 

และจดัเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดท่ีมีกำรปลอ่ยของเสียทิง้ลงสูส่ิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะ
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและขนส่งวตัถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัต่ำงๆ ในด้ำนท่ีเก่ียวกับควำมปลอดภัยท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกับท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลงังำน กรม
โรงงำนอตุสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกันอันตรำยท่ีอำจเกิด
ขึน้กบัสขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ข้อพพิำทใดในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 

 

งานระหว่างส่งมอบ 
 

-ไม่มี- 
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ธุรกจิขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด (GG) ซึ่งได้รับอนุญำตให้สำมำรถขนส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงตำม

มำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  

 
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทฯ จดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำโดยใช้รถบรรทกุขนสง่ตดิตัง้ถงับรรจกุ๊ำซ โดยมีบริษัทย่อย GG ซึ่งได้รับอนญุำตให้
สำมำรถขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เป็นผู้ด ำเนินกำรขนสง่
ก๊ำซให้กบับริษัทฯ  ทัง้นีร้ำยได้จำกกำรขนสง่ก๊ำซของ GG สว่นใหญ่เกิดจำกกำรให้บริกำรขนสง่กบับริษัทฯ  ท ำให้ในช่วง 3 
ปีท่ีผำ่นมำ  กลุม่บริษัทยงัมีรำยได้จำกกำรขนสง่ก๊ำซ LPG  ให้กบัลกูค้ำภำยนอกในสดัสว่นเฉล่ียประมำณร้อยละ 16.07 – 
41.18  ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่ ซึ่งมำจำกกำรรับจ้ำงขนสง่ก๊ำซให้กับลกูค้ำสถำนีบริกำรและปตท. เป็นหลกั  

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. รำยได้คำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG 51.00 100.00 59.50 100.00 60.56 100.00 

- ขนสง่ให้บริษัทแม่ 30.00 58.82 38.07 63.98 50.83 83.93 
   - ขนสง่ให้บคุคลภำยนอก 21.00 41.18 21.43 36.02 9.73 16.07 

 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีจ ำนวนรถขนสง่ก๊ำซ LPG ดงันี ้ 

 

ประเภทรถขนส่ง จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 

รถบรรทกุหวัลำก 11 15  
รถบรรทกุ 10 ล้อ 14 8 
รถบรรทกุ 6 ล้อ  8 4.3  

รถขนสง่ส่วนใหญ่มีอำยเุฉล่ียประมำณ 10 – 15 ปี โดยรถขนส่งของกลุ่มบริษัททกุคนัต้องผำ่นกำรขออนุญำตและ
มีกำรตรวจสภำพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่ำงสม ่ำเสมอตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเพ่ือควำมปลอดภัย นอกจำกนีบ้ริษัทฯ 
มีกำรตดิตัง้ระบบ GPS เพ่ือตดิตำมข้อมลูรถขนสง่แตล่ะคนั ทัง้ควำมเร็วท่ีใช้ เส้นทำงกำรขนสง่ อตัรำกำรใช้น ำ้มนั กำรหยุด
จอดรถ ไปจนถึงตรวจจับกำรหยุดรถอย่ำงกะทันหัน (Hard Break) โดยเก็บบนัทึกข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสำมำรถ
แสดงผลได้แบบ Real-time กำรน ำระบบ GPS มำใช้นีท้ ำให้บริษัทฯ สำมำรถควบคมุและติดตำมพฤติกรรมกำรขบัรถของ
พนกังำนขบัรถได้วำ่ได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีกลุม่บริษัทก ำหนดไว้หรือไม ่เช่น กำรขบัรถด้วยควำมเร็วตำมเส้นทำงท่ีก ำหนด 
และมีกำรขบัรถในลกัษณะท่ีอำจเป็นอันตรำยหรือไม่ นอกจำกนี ้ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริต
ของพนกังำนขบัรถได้ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ระบบในกำรควบคมุติดตำมกำรขนสง่ดงักลำ่ว ท ำให้ท่ีผำ่นมำบริษัทฯ ไม่
เคยเกิดอบุตัเิหตรุ้ำยแรงและสำมำรถจดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำได้ทนัตำมก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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การตลาดและการแข่งขัน 
ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยหลกัในธรุกิจขนสง่ก๊ำซ LPG ของกลุม่บริษัทได้แก่ ผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7  และผู้ประกอบกำรใน

ภำคธรุกิจตำ่งๆ ท่ีใช้ก๊ำซ LPG เพ่ือเป็นเชือ้เพลงิ อำทิเช่น สถำนีบริกำร โรงงำนอตุสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลงิ 
เป็นต้น ทัง้นีผู้้ ค้ำมำตรำ 7 สว่นใหญ่จะมีรถบรรทกุขนส่งตดิตัง้ถงับรรจกุ๊ำซเป็นของตนเอง ดงันัน้ลกูค้ำหลกัของ GG จึงเป็น
กำรขนสง่ก๊ำซ LPG ให้กบับริษัทแม ่และเป็นกำรรับจ้ำงขนสง่ก๊ำซ LPG ให้กบัปตท. 

 
การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

เม่ือบริษัทฯ ได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืน
เพ่ือจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  

ส ำหรับกำรจดัส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั
บ้ำนโรงโป๊ะ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืน เพ่ือขนส่งไปยังคลงัท่ีบริษัทฯ ใช้บริกำรเพ่ือรับและเปล่ียนถ่ำยก๊ำซสู่รถบรรทุก
ขนำดบรรจุ 8 ตนัหรือ 4 ตนั ก่อนจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีลกูค้ำอยู่ใกล้กับคลงัก๊ำซท่ีกลุม่บริษัทจดัซือ้ก๊ำซ 
บริษัทฯ จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซให้กับลกูค้ำในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนล่ำง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซ
จำกคลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนสง่ขนำดบรรจุ 15 ตนัในกำรขนส่งเพ่ือไปจดัเก็บและกระจำยสนิค้ำ
ผำ่นคลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจังหวดัพิจิตร และใช้รถขนสง่ขนำดบรรจุ 8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำ เน่ืองจำก
สถำนีบริกำรก๊ำซสว่นใหญ่สำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ประมำณ 4 – 8 ตนั 

 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม  

ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งก๊ำซ นอกจำกจะต้องได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบค้ำต่ำงจำกผู้ ค้ำมำตรำ 7 ส ำหรับรถขนส่งแต่ละคนัแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุน
จ ำนวนมำกเพ่ือจดัหำรถขนสง่ รวมทัง้ผู้ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยมกัจะมีผู้ให้บริกำรขนส่งเป็นของตนเอง เพ่ือประโยชน์ในกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุน และเพ่ือกำรจัดส่งแก๊สตำมเวลำท่ีต้องกำร อีกทัง้รำคำค่ำขนส่งก๊ำซ LPG เป็นรำคำท่ีค่อนข้ำง
มำตรฐำน ซึ่งทกุบริษัทจะอิงรำคำตำมคำ่ขนสง่ของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็เข้ำสูธ่รุกิจได้ยำก 
 

กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง 
จำกกำรท่ี GG เป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

จึงมีหน้ำท่ีต้องปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศท่ีส ำคญั ดงันี  ้
1. พระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี 2

พ.ศ. 2550  
2. พระรำชบญัญัตคิวบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 
4. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนว่ำด้วยเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่

น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
 



 

  21 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธรุกิจขนสง่ก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ไมมี่กระบวนกำรใดท่ีมีกำรปลอ่ยของเสียทิง้ลงสู่สิง่แวดล้อม

ภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำรด ำเนินธรุกิจของกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักำรขนสง่วตัถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้อง
ปฏิบตัติำมกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่ำงๆ ในด้ำนท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยัท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น 
กรมธรุกิจพลงังำน กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กรมกำรขนสง่ทำงบก และนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือ
ป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้กบัสขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ข้อพพิำทใดในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบั
สิง่แวดล้อม 

 

งานระหว่างส่งมอบ 
 

-ไม่มี- 
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ธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  
กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรม ไป

จนถึงกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ โดยบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกัด : TT เป็น
ผู้ด ำเนินกำรโดยมีสัดส่วนรำยได้ประมำณ  ร้อยละ 6.18 ร้อยละ 5.00 และร้อยละ 20.00  ของรำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำรของกลุม่บริษัทระหวำ่งปี 2556 – 2558 อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพจิำรณำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแล้วพบวำ่ TT มีผลก ำไร
ในปี 2558 ในสดัสว่นประมำณร้อยละ 58.92 ของก ำไรสทุธิของกลุม่บริษัท เน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้งำนก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ 
LPGตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำนในระหวำ่งปี 2558 มลูคำ่ 248.15 ล้ำนบำท  
 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ TT สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะตำมประเภทของลกูค้ำและลกัษณะของงำน คือ กำร
รับเหมำก่อสร้ำง และ กำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์และระบบท่อก๊ำซส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม โดยสดัส่วนรำยได้ของ 
TT ส ำหรับกำรให้บริกำรทัง้ 2 ประเภทระหวำ่งปี 2556 – 2558 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
รับเหมำก่อสร้ำง 95.25 62.47% 53.83% 
ตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 4.75 37.53% 46.17% 

 
1. การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

TT ให้บริกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบท่อก๊ำซในอุตสำหกรรม ได้แก่ กำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ กำรเดิน
ระบบท่อก๊ำซในคลงัก๊ำซ โรงบรรจุก๊ำซ สถำนีบริกำรก๊ำซ รถบรรทกุก๊ำซ ตลอดจนระบบท่อก๊ำซภำยในโรงงำนอตุสำหกรรม 
รวมทัง้ร้ำนอำหำรหรือห้ำงสรรพสินค้ำท่ีใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลงิในกำรหงุต้ม ทัง้ท่ีเป็นลกัษณะถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซขนำด 1 ตนั
ถึง 4.3 ตัน และท่ีเป็นกลุ่มถังก๊ำซ 48 กิโลกรัม ภำยใต้กำรก ำกับดูแล ออกแบบ ค ำนวณ โดยทีมวิศวกรท่ีมีควำมช ำนำญ
และประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ำนกำรผลติ ตดิตัง้ และ กำรขำย จำกสถำบนั 
UKAS  

 

   
การเดนิระบบท่อก๊าซ                

 ในคลังก๊าซ 

การเดนิระบบท่อก๊าซ                          
ในสถานีบริการ 

การตดิตัง้ถังก๊าซขนาดใหญ่        

 ในรถบรรทุกก๊าซ 

นอกจำกนี ้ในระวำ่งปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโดยถือหุ้นในสดัส่วน 47.72% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วใน
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือประกอบ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงในลักษณะ Engineering Procurement 
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Construction (EPC) โดยมีฐำนลูกค้ำเป็นกลุ่มท่ีต้องกำรมำตรฐำนและคุณภำพสูง เช่น กลุ่ม ปตท. และโรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมมำบตำพดุ 

นอกจำกกำรให้บริกำรรับเหมำกอ่สร้ำงและก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรมแล้ว TT มีกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ก๊ำซ
ส ำหรับโรงบรรจกุ๊ำซ สถำนีบริกำร รถขนก๊ำซ โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลงิ ให้แก่ลกูค้ำทัว่ไป โดยอปุกรณ์ท่ี TT 
จ ำหน่ำยเป็นอปุกรณ์สำมำรถแบง่ได้ 2 ประเภทคือ 

 
1) อุปกรณ์ที่ TT ซือ้มาจากตัวแทนจ าหน่ายรายอ่ืน 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตจำก

ตำ่งประเทศ และมีตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย เช่น ย่ีห้อ Rego, Fischer , Blackmerเป็นต้น โดยอปุกรณ์ดงักลำ่วเป็น
อุปกรณ์ท่ี TT ใช้ในงำนให้บริกำรติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรม และน ำมำจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ ำทั่วไปในกรณีลูกค้ำ
ต้องกำร 

 

ตัวอย่าง  อุปกรณ์ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทฯมีการจ าหน่าย 
 

  
                           วาล์วนิรภัย          วาล์วควบคุมการไหลของก๊าซ 

 

2) อุปกรณ์ที่ TT ผลิตเองเพ่ือจ าหน่าย 
เป็นอุปกรณ์ท่ีบริษัทฯ ท ำกำรพฒันำขึน้ หรือปรับปรุงขึน้ จำกเดิมท่ีต้องท ำกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งมีรำคำ

แพง เช่นเคร่ืองเตือนก๊ำซร่ัวในท้องตลำด โดย TT ท ำกำรพฒันำแผงวงจรไฟฟ้ำเพ่ือผลติเคร่ืองเตือนก๊ำซร่ัวร่วมกบัอำจำรย์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ทัง้ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่สำมำรถผลิตและจัดหำได้ในประเทศไทย โดยท ำกำรน ำเข้ำเฉพำะเคร่ือ ง
เซ็นเซอร์ตรวจจบัก๊ำซร่ัวน ำจำกประเทศญ่ีปุ่ น ข้อต่อสวมเร็ว (Coupling) หัวท่อรับก๊ำซ และฝำครอบหัวท่อรับก๊ำซ ซึ่งใช้ใน
กำรสวมเพ่ือส่งและรับก๊ำซ LPG โดย TT สัง่ท ำทองเหลือง อลมูิเนียม หรือ สแตนเลส ท่ีหล่อขึน้รูปชืน้เดียวจำกภำยนอกมำ
กลงึให้ได้ขนำดตำมท่ีก ำหนด ท ำให้สนิค้ำของ TT มีควำมคงทนไมแ่ตกหกัง่ำยเพรำะหลอ่ขึน้เป็นชิน้เดียว 
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ตัวอย่าง  อุปกรณ์ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทฯผลิตและประกอบเพ่ือจ าหน่าย 
 

  
           ข้อต่อสวมเร็ว / หัวท่อรับก๊าซ /  

     ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ  

 

เคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 

2. การให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซในรถยนต์ 
TT ให้บริกำรตดิตัง้ก๊ำซรถยนต์แบบใช้เชือ้เพลงิ NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคมุกำรจ่ำย

ก๊ำซย่ีห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตำลี ซึ่งกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT นัน้ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 
ระบบ คือ 

 

 ระบบ เชือ้เพลิง 

1. ระบบเชือ้เพลงิ 2 ชนิด 

 (Bi-fuel) 

เคร่ืองยนต์ เบนซิน ติดตัง้ระบบก๊ำซธรรมชำติอัด (NGV) หรือระบบก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยผู้ใช้รถยนต์สำมำรถเลือกกำรใช้เชือ้เพลิงเบนซิน 
หรือ เชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำตท่ีิเจ้ำของรถยนต์ตดิตัง้ได้ด้วยตนเอง 

2. ระบบเชือ้เพลงิร่วมกนั  

(Dual-fuel) 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ติดตัง้ระบบก๊ำซ ธรรมชำติอัด (NGV) โดยจ่ำยเชือ้เพลิงดีเซล
และ NGV พร้อมกนั ในอตัรำสว่นผสมท่ีเหมำะสม  

3. ระบบใช้เชือ้เพลงิก๊ำซธรรมชำติ
อดั (NGV) หรือระบบก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพียง
อย่ำงเดียว (Dedicated) 

กำรดดัแปลงเคร่ืองยนต์ดีเซล เพ่ือใช้เชือ้เพลงิระบบก๊ำซธรรมชำตอิัด (NGV) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกหรือรถโดยสำรขนำดใหญ่ท่ีใช้เชือ้เพลิง ก๊ำซธรรมชำติ
อดั (NGV)  

 
ทัง้นี ้ในกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ TT จะมีพนักงำนคอยให้ค ำแนะน ำแก่ลกูค้ำเพ่ือแนะน ำระบบก๊ำซ

รถยนต์ท่ีเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำภำยในงบประมำณท่ีก ำหนด โดยมีจดุให้บริกำรตดิตัง้ท่ีส ำนกังำนใหญ่ บำง
แค ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรแต่งตัง้ร้ำนตดิตัง้ก๊ำซรถยนต์ทั่วไปให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ แต่อย่ำงใดเพ่ือควบคมุ
คณุภำพกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ให้ได้ตำมมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกกำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์แล้ว บริษัท
ฯ มีกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ควบคมุกำรจ่ำยก๊ำซ และ อะไหล ่ให้แก่ลกูค้ำทัว่ไปอีกด้วย 
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 ตัวอย่าง  อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชือ้เพลิง NGV / LPG 

  

 

 
 

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชือ้เพลิง 
NGV ส าหรับเคร่ืองยนต์ 4 สูบ 

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชือ้เพลิง 
NGV ส าหรับเคร่ืองยนต์ 6 สูบ 

ถังก๊าซ NGV 

 

ตัวอย่าง  อุปกรณ์  อะไหล่ที่จ าหน่ายให้แก่ลูกค้า 

 
  

หัวฉีดก๊าซ NGV หม้อต้มระบบหัวฉีด กล่องควบคุมการฉีดจ่ายก๊าซ 

 

กำรประกอบธรุกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์นัน้ จะต้องได้รับอนญุำตจำกกรมกำรขนสง่ทำงบกในกำรเป็นผู้
ตดิตัง้สว่นควบและเคร่ืองอปุกรณ์ของรถท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำตอิดั (NGV) และรถท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชือ้เพลงิ
โดยใบอนญุำตในกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT ท่ีส ำนกังำนใหญ่ และสำขำสมทุรปรำกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 

 ใบอนุญาตตดิตัง้อุปกรณ์จ่ายเชือ้เพลิง LPG และ NGV จากกรมการขนส่งทางบก 

 
ประเภท

รถ 
ประเภทเคร่ืองยนต์ ประเภทอุปกรณ์ก๊าซที่ตดิตัง้ 

ส ำนกังำนใหญ่ รถยนต์ เบนซิน ดีเซล ก๊ำซธรรมชำต ิ ก๊ำซธรรมชำติอัด (NGV) / ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) 

 รถขนสง่ ไมร่ะบ ุ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
 

  จ านวนรถยนต์ที่ TT ให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซระหว่างปี 2556 – 2558 สามารถแสดงได้ดังนี ้
 ปี 2558 ปี 2557  ปี 2556 

ระบบ NGV 41 99 278 
ระบบ LPG 27 141 206 
รวม 68 240 484 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ในกำรประกอบธรุกิจให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ ก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรมและจ ำหน่ำยอปุกรณ์
นัน้ บริษัทฯก ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์ทำงกำรตลำด ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดงันี  ้

 

 งานรับเหมาก่อสร้าง งานตดิตัง้ระบบก๊าซในรถยนต์ 

ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับระบบ
ก๊ำซ เช่น ผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว, โรงงำน
อตุสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลงิและศนูย์
อำหำรของห้ำงโมเดร์ินเทรด ท่ีมีกำรใช้ก๊ำซ 
LPG เป็นเชือ้เพลงิในกำรหงุต้ม 

ผู้ใช้บริกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นบคุคลธรรมดำทัว่ไป  
ผู้ใช้บริกำรตดิตัง้ก๊ำซรถยนต์ระบบ NGV เพ่ือ
ลด ต้ นทุน ค่ ำ เชื อ้ เพ ลิ ง  เช่ น  รถบ ริกำร
สำธำรณะ รถของหน่วยงำนส ำนักงำนต่ำงๆ 
เป็นต้น 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ติดต่อโดยตรงโดยกลุ่มบริษัทมีพนักงำน
ของบริษัทฯท่ี รับผิดชอบในกำรติดต่อ
โดยตรงกบัลกูค้ำ   

กำรลงโฆษณำประชำสัมพันธ์ในนิตยสำรท่ี
เก่ียวข้องกับแก๊สรถยนต์ เช่น นิตยสำรแก๊ส
ไทย กำรประชำสมัพันธ์ผ่ำนวิทยุชุมชน กำร
จดัแสดงสนิค้ำตำมพืน้ท่ีโมเดอร์นเทรดตำ่งๆ  
ส ำหรับ NGV จะมีกำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
เพิม่เตมิ ผำ่นสมำคมรถเช่ำ สหกรณ์รถแท๊กซ่ี
หรือหน่วยงำนตำ่งๆ ท่ีมีรถยนต์สว่นกลำง ซึ่ง
กลุ่มบริษัทมีพนักงำนท่ีรับผิดชอบในกำร
ติดต่อเพ่ือน ำเสนอระบบก๊ำซรถยนต์ให้แก่
ลกูค้ำ 2 ท่ำน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ ก ำหนดรำคำในลกัษณะต้นทนุสว่นเพิม่โดย
กำรประเมินระยะเวลำท ำงำน  และต้นทุน
คำ่สนิค้ำแยกตำมแตล่ะงำน 

ก ำหนดรำคำโดยต้นทุนส่วน เพิ่ ม   และ
เทียบเคียงรำคำกับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ๆ  
ในอตุสำหกรรม 

 

 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ บริษัทฯให้ควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภำพเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ เพ่ือรักษำคณุภำพของงำน และลดต้นทนุในกำรให้บริกำรภำยหลงักำร
ขำย รวมทัง้เพ่ือสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีน่ำเช่ือถือ  
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การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  
อปุกรณ์หลกัในกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรม ประกอบด้วย ท่อก๊ำซ และอุปกรณ์เก่ียวเน่ืองเพ่ือเพิ่ม
ประสทิธิภำพหรือควำมคลอ่งตวัในใช้งำน เช่น กำรตดิตัง้ระบบหม้อต้มก๊ำซอตุสำหกรรม เพ่ือเปล่ียนสถำนะของก๊ำซ
จำกของเหลวให้เป็นก๊ำซ, กำรติดตัง้ระบบปรับปริมำณก๊ำซ, กำรติดตัง้เคร่ืองเตือนสญัญำณกำรร่ัวของก๊ำซเพ่ือเพิ่ม
ควำมปลอดภัย เป็นต้น ทัง้นี ้ในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่ำว บริษัทฯ ท ำกำรซือ้ท่อก๊ำซจำกผู้ผลิตใน
ประเทศ ในส่วนของอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองในกำรติดตัง้นัน้ส่วนใหญ่จะเป็นกำรซื อ้จำกตวัแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตใน
ตำ่งประเทศท่ีมำตัง้ในประเทศไทย  

 
การให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  
อปุกรณ์หลกัในกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ประกอบด้วย อุปกรณ์ในกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ ถังก๊ำซระบบต่ำงๆ และวสัดุ
สิน้เปลืองต่ำงๆ ทัง้นี ้TT ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองของระบบควำมปลอดภยั รวมทัง้ให้อปุกรณ์ตำ่งๆ มีอำยกุำร
ใช้งำนท่ีเหมำะสมกับอำยุของรถยนต์จึงน ำเข้ำอุปกรณ์ในกำรติดตัง้จำกประเทศอิตำลีเป็นหลกั ในส่วนของถังก๊ำซ
ระบบต่ำงๆ นัน้ บริษัทฯท ำกำรจัดหำโดยซือ้จำกผู้ผลิตในประเทศส ำหรับถังก๊ำซเพ่ือติดตัง้ระบบ LPG และท ำกำรซือ้
จำกผู้ผลติในตำ่งประเทศซึ่งปัจจบุนัมีกำรตัง้บริษัทย่อยในประเทศไทยส ำหรับถงัก๊ำซเพ่ือตดิตัง้ระบบ NGV 
 
 

 กระบวนการให้บริการ 

การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  
1. พนักงำนของบริษัทฯ จะประเมินควำมต้องกำรใช้ก๊ำซของลกูค้ำ เพ่ือน ำเสนอระบบท่อในกำรกระจำยก๊ำซ 

และระบบกำรจดัเก็บก๊ำซเพ่ือส ำรองในกำรใช้งำนท่ีเหมำะสม 
2. พิจำรณำต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบท่อก๊ำซ ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง

เพ่ือก ำหนดแผนงำนน ำเสนอต่อลูกค้ำ รวมทัง้อำจน ำเสนอบริกำรในกำรย่ืนขออนุญำตใช้งำนระบบก๊ำซ
ตอ่กรมธรุกิจพลงังำนในกรณีท่ีปริมำณกำรใช้ก๊ำซของลกูค้ำเกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. น ำเสนอกำรให้บริกำรก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรมให้แก่ลกูค้ำและให้บริกำรตำมขอบเขต
งำนท่ีก ำหนด ทัง้นีโ้ดยทั่วไประยะเวลำในกำรให้บริกำรส่วนใหญ่จะประมำณ 2 – 4 สัปดำห์ ซึ่งรวมถึง
กระบวนกำรในกำรย่ืนขออนญุำตตำ่งๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ณ 31 ธนัวำคม 2558 กลุม่บริษัทมีพนกังำนในกำรให้บริกำรรับเหมำตดิตัง้ระบบท่ออตุสำหกรรม 7 คน ส ำหรับ
กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ บริษัทฯ ใช้กำรท ำสญัญำจ้ำงเหมำเพ่ือควบคมุต้นทนุในกำรให้บริกำร 

 
การให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 
1. พนกังำนของบริษัทฯ ให้ค ำแนะน ำเร่ืองระบบก๊ำซรถยนต์แก่ลกูค้ำ เพ่ือให้ลกูค้ำพจิำรณำควำมต้องกำรรวมทัง้

ประเมนิคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องและน ำเสนอระบบก๊ำซรถยนต์ท่ีเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ  
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2. ให้บริกำรในกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ โดยทั่วไป จะใช้เวลำ 2 วนัท ำกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทจะด ำเนินกำรติดตัง้
ระบบก๊ำซและท ำกำรออกใบรับรองกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ รวมทัง้ใบรับรองควำมปลอดภัยในกำรติดตัง้ 
เพ่ือให้ลกูค้ำใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรย่ืนแจ้งกำรเปล่ียนแปลงระบบเชือ้เพลงิตอ่กรมขนสง่ทำงบก 

 

ณ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรติดตัง้ท่ีส ำนักงำนใหญ่ โดยมีกำรว่ำจ้ำงช่ำงติดตัง้ซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก จ ำนวน 4 ทีม ในกำรให้บริกำรติดตัง้และจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนครัง้ท่ีให้ติดตัง้ โดยจะด ำเนินงำน
ภำยใต้กำรควบคมุของพนกังำนตรวจสอบและหวัหน้ำช่ำงซึ่งเป็นพนกังำนประจ ำของบริษัทฯ 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ  มีนโยบำยรับประกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรตดิตัง้โดยแบง่ตำมประเภทของรถยนต์และกำรใช้
งำนดงันี ้: ระยะเวลำ 1 ปี ส ำหรับรถบริกำรสำธำรณะ 2 ปี ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และ 3 ปี ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
ป้ำยแดง โดยระหวำ่งปี 2556 – 2558 มีคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้เน่ืองจำกกำรรับประกันดงักลำ่วประมำณ 140,000 – 220,000 
บำทตอ่ปี  

 
 

 ผู้ประกอบรายอ่ืนในอุตสาหกรรม  

การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  
กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรม ผู้ ให้บริกำรสว่นใหญ่เป็นผู้ รับเหมำรำยย่อยซึ่งมกัให้บริกำร

แก่โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก  ในส่วนของ TT ถือเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับก๊ำซโดยตรง ท ำให้ ลูกค้ำส่วนใหญ่ของ TT จะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ซึ่งให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองของระบบควำมปลอดภยั จึงมกัใช้บริกำรติดตัง้จำกผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ท่ีเช่ือถือได้
ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยรำย เช่น บริษัท ท้อปแก๊ส จ ำกัด บริษัท แอลพีจี คอนซลัแตนท์ จ ำกดั บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส 
จ ำกดั เป็นต้น 

 
การให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

กำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบกำรหลำยรำย ทัง้ในลกัษณะผู้ติดตัง้รำยย่อยและ
บริษัทรำยใหญ่ โดย TT ถือเป็นผู้ ให้บริกำรติดตัง้รำยใหญ่ส ำหรับกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรำยย่อย
ส ำหรับกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นผู้ค้ำรำยย่อยและใช้อปุกรณ์จำกประเทศจีน  

ทัง้นี ้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ของกำรตดิตัง้ระบบ NGV ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊สจ ำกัด, บริษัทสแกน อินเตอร์
จ ำกดั และ บริษัท ส.ศิริแสง จ ำกดั เป็นต้น ในสว่นของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ของกำรตดิตัง้ระบบ LPG ได้แก่ กลุม่ตวัแทน
กำรตดิตัง้ของ บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จ ำกดัและกลุม่ตวัแทนกำรตดิตัง้ของบริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ำกดั 
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ธุรกจิบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทาง
วศิวกรรม  

กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงวศิวกรรมของกลุม่บริษัท ด ำเนินกำร
โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกัด : RE โดยมีสดัส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 3.11 ร้อยละ 
3.42 และร้อยละ 3.97  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัทในปี 2556 – 2558  

 
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ RE เป็นกำรให้บริกำรทำงวศิวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในกำรทดสอบและให้
ควำมเห็นทำงวศิวกรรมในฐำนะผู้เช่ียวชำญอิสระให้กับองค์กรตำ่งๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัหรือ
ประเมนิสภำพเพ่ือซ่อมบ ำรุง ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกข้อบงัคบัทำงกฎหมำย หรือควำมต้องกำรของลกูค้ำเอง 
ทัง้นี ้กำรให้บริกำรของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ  

1. กำรให้บริกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย (Non-Destructive Testing) 
เป็นกระบวนกำรทดสอบเพ่ือหำควำมผดิปกต ิหรือข้อบกพร่องของชิน้งำน โดยใช้กระบวนกำรทำงฟิสกิส์ซึ่ง
ไมก่่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ชิน้งำนนัน้ๆ เช่น 
- กำรทดสอบด้วยรังสี : เป็นกำรตรวจสอบหำรอยต ำหนิภำยในวสัด ุโดยใช้สำรกัมมนัตภำพรังสีและใช้

แผน่ฟิล์มบนัทึกข้อมลู โดยสว่นใหญ่ใช้ทดสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น ำ้มนั ท่อขนสง่ เป็นต้น 
- กำรทดสอบด้วยคล่ืนเสียง : เป็นกำรตรวจสอบควำมหนำเพ่ือหำควำมบกพร่องของเนือ้วสัด ุเช่น ถงั 

ระบบท่อ และอปุกรณ์ตำ่งๆ ด้วยกำรใช้คล่ืนเสียง 
- กำรทดสอบด้วยอนภุำคแมเ่หลก็ : เป็นกำรวดัรอยบกพร่องของผวิวสัดโุดยใช้กำรเหน่ียวน ำจำก

สนำมแมเ่หลก็ไฟฟ้ำกระแสตรงหรือกระแสสลบั โดยส่วนใหญ่ใช้ตรวจสอบงำนท่อ หรืองำนโครงสร้ำง
โลหะ 

- กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผวิชิน้งำน หรือวสัดท่ีุไม่มีรูพรุน 
โดยกำรแทรกซึมของน ำ้ยำ เพ่ือหำรอยเคลือบท่ีไม่เรียบร้อยอนัอำจจะเกิดควำมชืน้หรือน ำ้ซึมผำ่นได้ 

- กำรทดสอบด้วยสำยตำ : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผวิชิน้งำน เช่น รอยขีดขว่น หรือรอย
เคลือบท่ีไมเ่รียบร้อย อนัอำจสง่ผลตอ่ควำมแขง็แรงของชิน้งำนได้  
 

2. กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ (Inspection and Certification) 
เป็นกระบวนกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองคณุภำพงำน ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยชิน้งำน เพ่ือประมวลผล

และรับรองสภำพกำรใช้งำนของชิน้งำน ตำมวตัถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิด
โรงงำนใหม่ กำรตรวจสอบระหวำ่งท ำกำรติดตัง้ หรือกำรตรวจสอบภำยหลงักำรใช้งำน รวมทัง้กำรตรวจสอบเพ่ือเป็นกำร
รับรองทำงกฎหมำยให้แก่ลกูค้ำ เช่น กำรรับรองถังบรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลงัเก็บก๊ำซโรงบรรจุก๊ำซ
สถำนีให้บริกำรก๊ำซ เป็นต้น  
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ทัง้นี ้กำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้อยู่กับลักษณะงำนท่ีจะให้ตรวจสอบ โดยหำกเป็นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ำซในคลงัก๊ำซหรือสถำนีบริกำรก๊ำซ เพ่ือหำรอยร่ัว อำจใช้เคร่ืองมือทั่วไป โดยไมต้่องใช้เคร่ืองมือพเิศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแตห่ำกเป็นงำนท่ีต้องหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำงของวสัดท่ีุไมส่ำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ
จะต้องใช้กระบวนกำร NDT ตวัอย่ำงของกำรทดสอบด้วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภัยต่อ
กำรใช้งำนของภำชนะรับแรงดันสูงอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ  NGV  (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) 
ขนำดใหญ่หม้อต้มไอน ำ้ (Boiler) เป็นต้น  

 

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยคือ ผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  

โรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนีบริกำร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบกำรดังกล่ำวมีข้อก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีต้องท ำกำร
ตรวจสอบและทดสอบเม่ือครบวำระ เช่น ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี หรือทุก 5 ปี ท ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่มักมีกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเน่ือง นอกจำกนัน้ตัง้แต่ปี 2556 กรมธุรกิจพลังงำนได้ขยำยขอบเขตในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของกำรใช้ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวครอบคลมุถึงผู้ ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในลกัษณะก๊ำซหุงต้มท่ีมีปริมำณกำรจัดเก็บเกินกว่ำ 250 กิโลกรัม 
ท ำให้โมเดอร์นเทรดซึ่งมีกำรใช้ระบบท่อก๊ำซเป็นเชือ้เพลิงในกำรหุงต้ม หรือโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเลก็ท่ีใช้ก๊ำซหุงต้ม
เป็นเชือ้เพลิงในกำรให้ควำมร้อน ต้องท ำกำรทดสอบคณุภำพของกำรจัดเก็บและกำรกระจำย จำกเดิมกรมธุรกิจพลงังำน
ควบคมุเฉพำะผู้ประกอบกำรท่ีมีถงัเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวขนำดใหญ่เท่ำนัน้ ส่งผลให้ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทฯ มี
ขอบเขตท่ีกว้ำงขึน้ 
 
ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในกำรเข้ำถึงลกูค้ำของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. ลกูค้ำภำยในกลุ่มบริษัททำคูนิ เช่น สถำนีบริกำรซึ่งซือ้ก๊ำซปิโตรเลียมจำก TG, ลูกค้ำติดตัง้งำนท่อก๊ำซ

อตุสำหกรรมของ TT, ลกูค้ำงำนตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT เป็นต้น  
2. ลกูค้ำทั่วไป ท่ี RE ท ำกำรติดต่อโดยตรง โดยอำจจะอำศัยฐำนข้อมูลท่ีเปิดเผยของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม รำยช่ือผู้ประกอบกำรในกลุ่มธรุกิจพลงังำน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อ
เพ่ือน ำเสนอกำรให้บริกำรตำ่งๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด  

ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่ของ RE ในปัจจบุนัเป็นลกูค้ำท่ี RE ท ำกำรตดิตอ่โดยตรงเป็นหลกั 
 
 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้บริกำรไปยังกำรตรวจสอบและทดสอบด้ำน NDT ท่ีมีควำมซับซ้อนเพิ่มขึน้ 

เพ่ือเพิ่มมลูค่ำเพิ่มของงำนทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว RE มีกลยุทธ์ในกำรพฒันำบุคลำกรภำยในของบริษัทฯ ใน
ลักษณะ on the job training และกำรอบรมในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเพิ่มพูนทักษะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพิ่มขึน้ 
รวมทัง้ พิจำรณำกำรลงทุนในเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกำสและรูปแบบในกำร
ให้บริกำรด้ำนอ่ืนๆ  
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การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ศกัยภำพในกำรให้บริกำรของ

ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะขึน้อยู่กบั 2 ปัจจยัหลกั คือ  
 

1.กำรได้รับใบอนญุำตในกำรทดสอบด้ำนตำ่งๆ ซึ่งจ ำแนกได้เป็น 2 กลุม่ย่อย คือ ใบอนญุำตส ำหรับบริษัทฯ และ
ใบอนุญำตส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนกำรทดสอบ ทัง้นีใ้บอนุญำตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอำยุประมำณ 3 ปี และท ำกำรต่อ
อำยุเม่ือครบก ำหนด RE ถือเป็นบริษัทมีประสบกำรณ์และมีคุณวุฒิ ด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล เช่น ASNT , PCN , ASME ทัง้ยังได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและ
ทดสอบและกำรตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท ำลำย โดย ณ 31 ธันวำคม 2558 RE ได้รับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนตำ่งๆ
ดงันี ้

หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 
กรมธรุกิจพลงังำน เป็นวศิวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำตปิระเภทท่ี 1 
 มีคณุสมบตัิและคณุวฒุิครบถ้วนตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ือง คณุสมบตัิและ

คณุวฒุิของวศิวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถงัขนก๊ำซ ระบบท่อก๊ำซ 
และอปุกรณ์ก๊ำซธรรมชำต ิ

 เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ ประเภทนิติบุคคล ตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ือง 
กำรก ำหนดบริเวณอนัตรำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ มำตรฐำนขัน้ต ่ำระบบไฟฟ้ำ 
กำรตรวจสอบและกำรออกหนงัสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ 

กรมกำรขนสง่ทำงบก ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์และ
กำรติดตัง้ส่วนควบและอปุกรณ์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์
ของรถท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงก ำหนด เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ในกำรขนส่งท่ี ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบ
และเคร่ืองอปุกรณ์ของรถท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2551 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดเคร่ือง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ในกำรขนส่งท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2551 

คณะกรรมกำรควบคมุอำคำร หนงัสือรับรองกำรขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิตบิคุคล 
สภำวศิวกร ได้รับอนญุำตประกอบวชิำชีพวศิวกรควบคมุ 
The American Society for 
Nondestructive Testing Inc. 
(ASNT) 

รับรองว่ำ คณุเจริญชัย อ ำนำจสมบูรณ์สขุ ได้รับกำรรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ NDT 
Level III  

จ ำนวนวศิวกร (ณ 31 ธ.ค. 58) RE มีวิศวกร 8 คนซึ่งเป็นวศิวกรท่ีสำมำรถท ำกำรทดสอบ NDT ระดบั 2 และ ระดบั 3 
ดงันี ้ 
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หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 

- ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 3 จ ำนวน 1 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 
กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
สำยตำ 

- ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 2 จ ำนวน 7 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 
กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
คล่ืนเสียงควำมถ่ีสงู  

 

2.ควำมเพียงพอของเคร่ืองมือและอุปกรณ์    ทัง้นี  ้กำรให้บริกำรส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็นกำร
ให้บริกำรซึ่งระบบกำรทดสอบท่ีขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็นหลกั ดงันัน้ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีน ำมำใช้ จะ
เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐำนท่ีผู้ประกอบกำร NDT ระดบั 3 ต้องจัดหำ และจดัเตรียมเป็นทรัพย์สนิเพ่ือประกอบกำรย่ืนขออนุญำต
ให้บริกำร NDT โดยเคร่ืองมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทนุไม่สงูมำก เช่น เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยคล่ืนอลุตร้ำโซนิก , เคร่ือง
ตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยกำรฉำยรังสี, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยอนุภำคแม่เหล็ก, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยสำร
แทรกซึมเคร่ืองตรวจวดัควำมแข็ง เคร่ืองสบูอดัน ำ้แรงดนัสงู, เคร่ืองวดัควำมลกึ และเคร่ืองทดสอบกำรขยำยตวัของถงัแก๊ส 
เป็นต้น 

 
 

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 
1. กระบวนกำรให้บริกำรของ RE สำมำรถสรุปได้พอสงัเขปดงันี ้ 
2. RE ท ำกำรตดิตอ่ลกูค้ำ และเสนอรำคำในกำรให้บริกำร 
3. ด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณีท่ีเป็นกำรตรวจสอบตำมเง่ือนไขท่ี

กฎหมำยระบ ุซึ่งจะต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีของภำครัฐเข้ำร่วมด้วย RE จะท ำกำรประสำนงำนกับกรมธรุกิจพลงังำน 
เพ่ือก ำหนดวนัในกำรตรวจสอบ 

4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลกูค้ำ โดยในกรณีท่ีพบวำ่ชิน้งำนหรืออปุกรณ์ของลกูค้ำมีควำมบกพร่องไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน RE จะน ำเสนอบริกำรเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงแก้ไข 

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลำในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มกัใช้เวลำประมำณ 2-3 วนั เว้นแตก่รณี
ตรวจสอบระบบกำรจัดเก็บก๊ำซขนำดใหญ่ ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของถังจัดเก็บเม่ือถึงระดับควำมดนัท่ี
ก ำหนดเพ่ือป้องกนักำรระเบดิของก๊ำซซึ่งจะใช้เวลำเกินกวำ่ 1 สปัดำห์ 
 

ภาวะการแข่งขันและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ธรุกิจให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE เป็นวิชำชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมไม่

มำกนัก สง่ผลให้กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมอยู่ในระดบัท่ีไมส่งูมำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยมกัมีลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยท่ี
แตกต่ำงกัน และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเป็นกำรแข่งขันด้ำนกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือเป็นหลัก ทัง้นี  ้RE ถือเป็น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง โดยมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงในระดบัใกล้เคียงกันประมำณ 12 รำย โดยผู้ประกอบกำรรำย
ใหญ่ในอตุสำหกรรมท่ีให้บริกำรในลกัษณะเดียวกับ RE ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน)และบริษัท ศิวะ เทสติง้ 
อินสเพค็ชัน่ แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั เป็นต้น 
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ธุรกจิลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ 

กำรประกอบธรุกิจลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธรุกิจผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนประเภทตำ่งๆ
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท นิวแมน กรีน จ ำกดั : NM ซึ่งจดัตัง้บริษัทในวนัท่ี 28 ตลุำคม 2558 เพ่ือเข้ำ
ถือหุ้นในสดัสว่น 45.00% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วในบริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั (WKE) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำชีว
มวลท่ีมีขนำดก ำลงักำรผลติ 9.9 เมกะวตัต์ เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (Commercial Operating Date) แล้วในเดือน
กรกฎำคม 2558 

 
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
กำรประกอบธรุกิจหลกัของ WKE คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกชีวมวล เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ภำครัฐ ตำมนโยบำยกำร
สนับสนุนกำรผลติและใช้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน ของส ำนกังำนนโยบำยและพลงังำน กระทรวงพลงังำน โดยได้รับกำร
สนบัสนนุจำกภำครัฐในรูปแบบของเงินอดุหนนุสว่นเพิม่จำกรำคำคำ่ไฟฟ้ำ (Adder) 
 
การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
เน่ืองจำกกำรประกอบธรุกิจหลกัของ WKE คือผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบั กฟภ. ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว
กบั กฟภ. ในเง่ือนไขรำคำซือ้ขำยท่ีเป็นรำคำตลำดและเป็นอตัรำเดียวกนักบัท่ี กฟภ. จ่ำยให้ผู้ผลติไฟฟ้ำรำยอ่ืนท่ีท ำสญัญำ
ซือ้ขำยไฟฟ้ำในลกัษณะเดียวกนั ดงันัน้กำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลติได้จะไมมี่กำรแขง่ขนัโดยตรงระหวำ่งผู้ผลติไฟฟ้ำด้วยกนั
เพ่ือแย่งชิงลกูค้ำหรือแขง่ขนัด้ำนรำคำซือ้ขำยไฟฟ้ำกนัแตอ่ย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมกำรผลติไฟฟ้ำชีวมวล  WKE มีควำม
จ ำเป็นท่ีจะต้องจดัหำเชือ้เพลงิในปริมำณและรำคำท่ีเหมำะสมเพียงพอตอ่กำรใช้งำน ซึ่งจำกกำรท่ี WKE ไมมี่แหลง่
เชือ้เพลงิเป็นของตนเอง จึงต้องจดัหำจำกผู้ประกอบกำรอ่ืน จึงอำจเกิดกำรแขง่ขนัในด้ำนกำรเข้ำถึงแหลง่เชือ้เพลงิ 
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ปัจจยัความเส่ียง 
ปัจจยัควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯท่ีอำจมีผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดงันี ้

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน า้มัน 

- เน่ืองจำกรำคำน ำ้มันในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็วในปีท่ีผ่ำนมำ รำคำน ำ้มันในประเทศได้ปรับตัวลดลง แต่
รำคำแก๊สในประเทศไม่ได้ปรับลดลงตำมตลำดโลก ท ำให้รำคำน ำ้มนักบัรำคำแก๊สใกล้เคียงกนั สง่ผลให้ปริมำณกำรใช้แก๊ส
ในภำคขนสง่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  

ผู้บริหำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำน ำ้มนักบัรำคำแก๊สยังไม่เพิ่มขึน้ ปริมำณกำรใช้ในภำคขนส่งจะลดลง
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ธุรกิจจ ำหน่ำยแก๊สไม่สำมำรถเติบโตได้ บริษัทจึงขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ ำ 
เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธรุกิจ 

- กลุ่มลกูค้ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและธรุกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวศิวกรรมของบริษัทเป็น
กลุ่มพลงังำน เม่ือรำคำน ำ้มนัผนัผวน ท ำให้รำยได้ของกลุม่ลกูค้ำลดลง และแผนกำรขยำยธรุกิจของกลุ่มลกูค้ำเปล่ียนไป
จำกเดมิ โดยสว่นใหญ่หนัมำใช้นโยบำยชะลอกำรลงทนุและลดต้นทนุ จึงสง่ผลกระทบตอ่โดยตรงตอ่ยอดขำยของบริษัท 

บริษัทจึงได้สรรหำและพฒันำบคุลำกรเพ่ือรองรับกำรขยำยกลุม่ลกูค้ำไปยังกลุ่มลกูค้ำท่ีไม่ได้อยู่ในธรุกิจพลงังำน
เพียงอย่ำงเดียว 

 

2. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจ าหน่าย 
กำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG  บริษัทจะวำงแผนกำรจัดหำก๊ำซ LPG จำกผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอ่ืนซึ่ง

โดยทั่วไปแล้วจะท ำกำรจัดหำจำกผู้ผลิตก๊ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ดงันัน้บริษัทจึง
อำจมีควำมเส่ียงในกรณีท่ี ปตท.ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตใุดก็ตำมหรือท ำกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 
ในปริมำณท่ีต ่ำกวำ่ท่ีบริษัทฯแจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะสง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทฯเช่ือวำ่โอกำสท่ีจะเกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วมีไมส่งูมำกนกั เน่ืองจำกโควตำกำรจัด
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของผู้ ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยถกูจัดสรรโดยกรมธรุกิจพลงังำน นอกจำกนีบ้ริษัทฯมีพนัธมิตรทำงกำรค้ำ
คือผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 หลำยรำย และมีคลงัส ำรองก๊ำซเป็นของตนเอง ท ำให้บริษัทฯมัน่ใจว่ำจะสำมำรถจัดหำ LPG 
ได้ในเวลำท่ีต้องกำร ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหำในกำรจัดหำก๊ำซ LPG อันเป็นผลจำกกำรปฏิเสธ
กำรจดัสง่ของผู้ค้ำรำยใหญ่รำยดงักลำ่ว 

 

3. 3ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ 
ผู้บริหำรของบริษัทฯให้ควำมส ำคญัในกำรดแูล 2 ด้ำนหลกั คือ 1) กำรดแูลทำงกำยภำพของคลงัสนิค้ำ ให้เช่ือมัน่

ได้ว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยติดตัง้อุปกรณ์ควำมปลอดภัย และอุปกรณ์ดบัเพลิง ท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นไป
ตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทัง้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรคลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวจำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน ตลอดจนมีกำรตรวจสอบเพ่ือต่อ
ใบอนญุำตทุกปีเป็นประจ ำทกุปี ท ำให้เช่ือมัน่ได้วำ่ระบบคลงัจัดเก็บก๊ำซของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
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และ 2) กำรปฎิบัติงำนของพนักงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและขนส่งก๊ำซ โดยวำงระเบียบกำรท ำงำนให้พนักงำน
ตรวจสอบอปุกรณ์ควำมปลอดภยัทุกวนั รวมทัง้อบรมพนกังำนให้มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีได้อย่ำงเหมำะสม โดย
พนกังำนท่ีท ำหน้ำท่ีดงักลำ่วต้องได้รับบตัรพนกังำนบรรจกุ๊ำซ ซึ่งรับรองโดยกรมธรุกิจพลงังำน 

นอกจำกนี ้บริษัทฯได้ท ำประกันคลงัเก็บก๊ำซ LPG และรถบรรทุกก๊ำซ LPG ประเภทกำรประกันควำมเส่ียงภัย
ทรัพย์สิน และท ำประกันภัยประเภทควำมรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสำม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรลดผลกระทบท่ีจะมีต่อบริษัทฯ ใน
กรณีท่ีเกิดอุบัติภัยขึน้ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดงักล่ำวท ำให้ผู้บริหำรเช่ือว่ำเพียงพอต่อควำมเสียหำยท่ีอำจจะ
เกิดขึน้และเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

 

4. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
จำกกำรท่ีธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึ่งด ำเนินกำรโดย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีอำศัยบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีทักษะ รวมทัง้ต้องมีใบรับรองในกำรให้บริกำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบตังิำนในเร่ืองกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย (NDT)  

โดยบริษัทฯมีบุคลำกรท่ีได้รับกำรรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดบั 3 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเพียงคนเดียว ดงันัน้อำจ
พจิำรณำได้วำ่บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน อย่ำงไรก็ตำม ลกัษณะงำนท่ีต้องใช้
ผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เป็นผู้ตรวจสอบนัน้ เป็นงำนท่ีมีควำมซับซ้อนสูง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯยังมีกำรรับงำนในลักษณะ
ดงักล่ำวในระดบัไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรท่ำนดงักล่ำวเป็นผู้บริหำรท่ีร่วมงำนกับบริษัทฯมำเป็นระยะเวลำนำน 
นอกจำกนีบ้ริษัทฯยังมีพนักงำนปฏิบตัิงำนภำคสนำมในระดบั 1 และ ระดบั 2 ซึ่งสำมำรถซึ่งสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำง
ตอ่เน่ืองโดยท่ีไม่มีผลกระทบระดบัหนึ่ง ระหว่ำงกำรสรรหำผู้บริหำรท่ำนใหม่ รวมทัง้ผู้บริหำรของบริษัทฯยงัมีนโยบำยท่ีจะ
สนบัสนนุให้พนกังำน NDT ระดบั 2 ท ำกำรเข้ำรับกำรสอบเล่ือนระดบัในอนำคต  

 

5. ความเส่ียงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น วันท่ี 17 มีนำคม  2559 ครอบครัวตรีวีรำนุวัฒน์ ถือหุ้ นในบริษัทฯจ ำนวน 

481,044,896 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 60.13  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงท ำให้ครอบครัวตรีวีรำ
นวุฒัน์ สำมำรถควบคมุมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมตใินเร่ืองอ่ืน
ท่ีต้องได้รับเสียงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัท  ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 
ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้
ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรถ่วงดุลอ ำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้กลุ่ มบุคคล
ดงักลำ่วมีอ ำนำจโดยไมจ่ ำกดั ดงัจะเห็นได้จำกกำรจดัให้มีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมกำรทัง้
คณะ รวมทัง้แตง่ตัง้ประธำนกรรมกำรบริษัทมำจำกบคุคลภำยนอกซึ่งมไิด้มีควำมเก่ียวพนัในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะสำมำรถ
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรท ำงำนตลอดจนถ่วงดุลอ ำนำจในฐำนะตวัแทนของผู้ ถือหุ้ นรำยย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทัง้ 
ช่วยในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ในกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

 
6.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

จำกกำรท่ีบริษัทย่อยของ TAKUNI ประกอบธรุกิจหลกัคือลงทนุในบริษัทอ่ืน รำยได้หลกัจึงเป็นเงินปันผลท่ีได้รับ
จำกบริษัทย่อย  ซึ่งขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทเหลำ่นีเ้ป็นส ำคญั  เป้ำหมำยของบริษัทฯ จะมีกำรลงทนุอย่ำง
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ตอ่เน่ืองในธรุกิจผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนตอ่ไปในอนำคต จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำบริษัทฯ อำจจะมี
บริษัทย่อยเพิม่ เตมิอีกในอนำคตซึ่งกำรลงทนุในแต่ละโครงกำรทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและในอนำคตมีปัจจยัเส่ียงท่ีอำจสง่ผล
กระทบตอ่กำรประกอบธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนของกลุม่บริษัทฯ ได้เช่นควำมเส่ียงด้ำน
เชือ้เพลงิ ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหำหลกั ๆ คือ  
 
ความเส่ียงจากความพอเพียงและราคาของเชือ้เพลิง 
เชือ้เพลงิเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสดุส ำหรับกำรด ำเนินธรุกิจไฟฟ้ำชีวมวล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงไฟฟ้ำท่ีมไิด้เป็นเจ้ำของ
แหลง่เชือ้เพลงิท่ีใช้ในกำรผลติเอง โดยหำกโรงไฟฟ้ำชีวมวลไมส่ำมำรถจดัหำเชือ้เพลงิได้อย่ำงเพียงพอและตอ่เน่ือง จะท ำ
ให้ไมส่ำมำรถผลติไฟฟ้ำได้เต็มก ำลงักำรผลิต อีกทัง้หำกรำคำเชือ้เพลงิผนัผวนมำก จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้และ
ผลตอบแทนของโครงกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีแ้ละควำมสำมำรถจ่ำยเงินปันผลมำยงับริษัทฯ  
บริษัทฯ จึงก ำหนดให้โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลของบริษัทร่วมส ำรองปริมำณเชือ้เพลงิคงเหลือขัน้ต ่ำอย่ำงน้อย 6 เดือน โดย
ปัจจบุนัอยู่ในระหวำ่งกำรก่อสร้ำงโรงเก็บเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ อีกทัง้บริษัทยงัได้ทดลองใช้เชือ้เพลงิหลำยชนิด เพ่ือเป็น
ทำงเลือกในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุให้มีประสทิธิภำพสงูสดุ 
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ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิถำวรหลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ ดงันี ้

 

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
รายการ กรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี ภาระผูกพัน 

1. ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    
1.1 ท่ีดนิ 2 แปลง ท่ี ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จงัหวดั

ปทมุธำนี  
พืน้ท่ีรวม 7 ไร่ 
กำรใช้งำน : ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ 

TG 26.33 ไมมี่ 

1.2 ท่ีดนิ 17 แปลง ท่ีซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.กำญจนำภิเษก 
แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม  
กำรใช้งำน : ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของกลุม่บริษัท และ
พืน้ท่ีให้เช่ำ 

TT 44.60 ท่ีดนิ 8 แปลง 
ค ำ้ประกนัเงินกู้  TT TG GG 
RE รวม  151.78 ล้ำนบำท 

1.3 ท่ีดนิ1 แปลงท่ี ต.ทบัมำ อ.เมือง จงัหวดัระยอง 
พืน้ท่ีรวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ 

GG 6.85 ไมมี่ 

รวมที่ดนิ  77.78  

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัพจิิตร TG 17.29 ไมมี่ 
2.2 อำคำร 6 ชัน้ ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดนิรำยกำร 1.2 ซึ่งใช้ท่ีตัง้

ส ำนกังำนใหญ่ และเป็นพืน้ท่ีให้เช่ำ 
TT  18.81 ค ำ้ประกนัเงินกู้   

TT TG  GG RE 
รวม 151.78 ล้ำนบำท 
 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  36.10  

3. ถงับรรจแุก๊สและอปุกรณ์แก๊ส TG 48.56 ไมมี่ 
4. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส ำนกังำน TG / TT / 

GG / RE 
8.14 ไมมี่ 

5. ยานพาหนะ    
5.1 เพ่ือใช้ในกำรขนสง่ 

จ ำนวน 33 คนั  
- ควำมจ ุ5 ตนั จ ำนวน 8 คนั 
- ควำมจ ุ8 ตนั จ ำนวน 14 คนั 
- ควำมจ ุ15 ตนั จ ำนวน 11 คนั 

 

GG 25.24 ค ำ้ประกนัเงินกู้ของ GG 
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รายการ กรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี ภาระผูกพัน 
5.2 เพ่ือใช้ภำยในกำรด ำเนินงำน TG / TT / 

GG / RE 
5.58  

รวมยานพาหนะ  30.82  
6. งานระหว่างก่อสร้าง TG 1.74  

รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  203.14  

 

2. เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ       กบักรมส ำนกังำนเคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ 
กรมทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

2.1 ใบอนุญาตและสัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

 ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

TG กรมธรุกิจพลงังำน 17 ก.ย.53 - 1. ใบอนญุำตเป็นผู้ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 
- อนญุำตให้เป็นผู้ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ

ประเภทก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีปริมำณ
กำรค้ำเกินกว่ำ 50,000 เมตริกตนัตอ่ปี 
 

มีหน้าที่ 
1.1 ช ำระคำ่ธรรมเนียมรำยปี 
1.2 ย่ืนแบบแสดงปริมำณกำรค้ำน ำ้มนั

ประจ ำปี 
- ก่อนท ำกำรค้ำไมน้่อยกวำ่ 45 วนัโดย
ระหวำ่งปีสำมำรถเปล่ียนแปลงปริมำณ
กำรค้ำได้ 

- น ำสง่บญัชีถึงปริมำณ ท่ีซือ้ ผลติ ได้มำ 
จ ำหน่ำยไปแล้ว และท่ีคงค้ำง รวมทัง้
สถำนท่ีเก็บ ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป 

- ทกุวนัท่ี 20 ของทกุเดือน น ำสง่แผนกำร
น ำเข้ำ ซือ้ กลัน่ ผลติ ในช่วง 3 เดือน
ถดัไป 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 
 

1.3 ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิในอตัรำร้อยละ 1 
ของปริมำณกำรค้ำท่ีได้ย่ืนขอควำม
เห็นชอบ โดยในแตล่ะวนัต้องไมต่ ่ำกว่ำ
ร้อยละ 70 ของปริมำณน ำ้มนัท่ีต้องส ำรอง
และเฉล่ียทัง้เดือนต้องไมต่ ่ำกวำ่อตัรำท่ี
ต้องส ำรอง  

 

1.4 น ำสง่เงินเข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำม
ประเภทกำรจ ำหน่ำยตำมอตัรำท่ีก ำหนด
เป็นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วนันบัจำก
สิน้เดือน ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำนได้ยกเลกิกำรน ำสง่เงิน
เข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยท่ีเกิดขึน้ ตัง้แต่วนัท่ี 2 
กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 
 

 กรมธรุกิจพลงังำน 8 พ.ย. 59 31 ธ.ค.59 2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) 
 

3. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีคลงัก๊ำซ 
เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 1 นิคมอตุสำหกรรมพจิิตร .
นครสวรรค์-พษิณโุลก ต.หนองหลมุ อ.วชิร
บำรมี จงัหวดัพจิิตร 
อนญุำตให้ใช้ถงัเก็บก๊ำซและจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 10 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถงัเรียงกนั
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-
51/54 ซึ่งเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้ทัง้สิน้
จ ำนวน 2,001,380 ลติร โดยแตล่ะถงัถกู
ก ำหนดวนัทดสอบครบวำระครัง้ตอ่ไปวนัท่ี 31 
สงิหำคม พ.ศ. 2560 
 

TT ส ำนกัวศิวกรรมควำม
ปลอดภยั กรมขนสง่

6 ม.ค.57 
5 มี.ค.58 

25 ม.ค.60 
4 มี.ค.61 

1. หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรเป็นผู้ตดิตัง้ส่วน
ควบและเคร่ืองอุปกรณ์ ของรถ ท่ี ใช้ ก๊ ำซ
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

ทำงบก 
 

 ธร รม ช ำติ อั ด เป็ น เชื ้อ เพ ลิ ง  : ส ำห รับ
เคร่ืองยนต์ใช้เชือ้เพลงิประเภท ก๊ำซธรรมชำติ
อดั ดีเซล และเบนซิน 
 

GG ส ำนกักำรขนสง่สนิค้ำ 
กรมกำรขนสง่ทำงบก 

11 พ.ค.58 10 พ.ค.63 1. ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้วยรถท่ีใช้ในกำรขนส่งด้วยสตัว์หรือสิ่งของ 
(ขส.บ. 12 ง.) 

 

 กรมธรุกิจพลงังำน   2. ใบรับแจ้งเป็นผู้ ขนส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง (นพ. 
110)  ได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ำน ำ้มนั 

 

    3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก. 2) 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 7 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงำนออกให้แก่บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกัด เพ่ือแสดงว่ำบริษัทเป็นผู้ ได้รับอนุญำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำม
พระรำชบญัญัติควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 
2542 
 

    4. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรบรรจกุ๊ำซ (ป.ล.2) 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซท่ีให้
ประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซเพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
ขำย หรือกำรใช้เอง จำกถงัขนส่งก๊ำซลงในถัง
เก็บและจ่ำยก๊ำซโดยยำนพำหนะขนส่งทำง
บก ซึ่งบริษัทได้รับอนุญำตจ ำนวน 26 ใบ 
ระบตุำมทะเบียนรถยนต์ และเลขท่ีถงัขนสง่ 
 

RE กรมธรุกิจพลงังำน 10 ก.ค. 57 31 พ.ค. 60 1 ใบรับรองเป็นผู้ ทดสอบและผู้ ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1) 
- บริษัทได้ใบรับรองกำรประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ ทดสอบและตรวจสอบสภำพคุณภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจุก๊ำซปิโตรเลียม
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

เหลว และตรวจสอบระบบท่อก๊ำซ อุปกรณ์
ตำ่งๆ และสภำพควำมเรียบร้อยของกำรตดิตัง้
ระบบท่อก๊ำซและอปุกรณ์ตำ่งๆ 
 

- โดยมีกำรแจ้งช่ือหัวหน้ำควบคุมกำร
ทดสอบ 8 ท่ำน วิศวกรทดสอบ 3 ท่ำนและ
ผู้ช ำนำญกำรทดสอบกรรมวธีิไมท่ ำลำยสภำพ
เดมิ  

 

 กรมธรุกิจพลงังำน 23 มี.ค.58 22 มี.ค.61 2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนท่ีใช้
ก๊ำซธรรมชำต ิ(ประเภทนิตบิคุคล)       
(สธช./ฟ2/1) 
 

 

 

 สัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คู่สัญญา 
วันที่
เร่ิมต้น 

วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของสัญญา 

TG ผู้ค้ำมำตรำ 7  

จ ำนวน 2 รำย 

 อำยสุญัญำ 1 ปี 1. บริษัท ปตท. จ ำกดั 

1.1 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงบก) 

1.2 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงเรือ)  

      โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น 

      มลูคำ่ 55 ล้ำนบำท 

 

    2. บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ำกดั 

      2.1 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงบก)  

       โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น  

       มลูคำ่ 15 ล้ำนบำท 

  

 บริษัท เอส ซี 
คอร์ปอเรชัน่ 

ข้อเสนอบริกำร 1. ข้อเสนอบริกำรผำ่นคลงัเก็บพร้อมระบบจ่ำยก๊ำซ LPG ทำง
รถยนต์ 
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บริษัท คู่สัญญา 
วันที่
เร่ิมต้น 

วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของสัญญา 

จ ำกดั 2. ข้อเสนอบริกำรผ่ำนคลังเก็บและขนส่งก๊ำซ LPG ทำงเรือ 
พร้อมระบบจ่ำยก๊ำซ LPG ทำงรถยนต ์

 

TG ใช้บริกำรบริษัทดงักลำ่ว ใน 3 ลกัษณะ คือ  

- ขนส่งก๊ำซทำงเรือ จำกท่ำเรือคลังก๊ำซเขำบ่อยำ ถึง
ท่ำเรือคลงัก๊ำซบำงปะกง 

- ค่ำใช้บริกำรผ่ำนคลงัจำกกำรรับแก๊สทำงเรือเพ่ือจ่ำย
แก๊สรถยนต์ 

- คำ่ใช้บริกำรผำ่นคลงักรณีเปล่ียนรถขนถ่ำยก๊ำซ 

ทัง้นี ้คำ่บริกำรดงักลำ่วก ำหนดท่ีอตัรำคงท่ีตอ่กิโลกรัม 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย /  การบริหารงานในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของ 

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์กับบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำร
แข่งขนั โดยกำรลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทจะต้องมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยบริหำร ส่วนในบริษัทร่วมจะต้องมี
สทิธิในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทเข้ำร่วมในกำรเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
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ข้อพพิาททางกฏหมาย 
 

ณ 31 ธันวำคม  2558 กลุม่บริษัทฯ มิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ท่ีอยู่ระหวำ่งกำรฟ้องร้อง ซึ่งอำจท ำให้กลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทำงลบ หรือต้องชดใช้คำ่เสียหำยเป็นมลูคำ่เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 ช่ือย่อ : TAKUNI 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค 
  กรุงเทพมหำนคร 10160 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ  :    จดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้บริกำรขนสง่ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้บริกำร
ก่อสร้ำง ตดิตัง้ ตรวจสอบและทดสอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบก๊ำซ และลงทนุในบริษัท
ท่ีประกอบธรุกิจผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทนประเภทตำ่งๆ 

เวบ็ไซต์บริษัท    :  www.takunigroup.com 
ทนุจดทะเบียน : 600,000,000 บำท  
ทนุช ำระแล้ว : 400,000,000 บำท  
จ ำนวนหุ้น : 1,200,000,000 หุ้น  
มลูคำ่ท่ีตรำไว้ : 0.50 บำท 
วนัแรกท่ีซือ้ขำยหุ้น : 19 สงิหำคม 2557 
 
โทรศพัท์ :   02-455-2888 
โทรสำร :   02-455-2763 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ :   092-252-1277 
  nita@takuni.com 
เลขำนกุำรบริษัท :   02-455-2888   
  thanasa.k@takuni.com 

 
นำยทะเบียนหุ้นสำมญั : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  93 ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดนิแดง 
     เขต ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
  โทรศพัท์ 02 009 9999 
 
ผู้สอบบญัชี :  นำยไพบลู ตนักลู 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 4298 
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
  ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 

http://www.takunigroup.com/
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างการถือหุ้น 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัท่ีออก 600,000,000 บำทและช ำระแล้ว 400,000,000 บำท มลูคำ่ท่ีตรำไว้ 0.50 บำท
ตอ่หุ้น 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 15 รำยแรกท่ีมีช่ือปรำกฎตำมสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 17  มีนำคม  2559 ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นำยฐำกรู ตรีวีรำนวุฒัน์ 198,681,901 24.84 % 
2 นำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ 152,610,002 19.08 % 
3 นำยประเสริฐ                                  ตรีวีรำนวุฒัน์ 129,472,993 16.18 % 
4 นำงสำวนิตกิำรณ์ วณิชจินดำภสัร์ 31,627,501 3.95 % 
5 นำยจเร  เจียรธนะกำนนท์ 17,000,000 2.13 % 
6 นำยบรรจง คงพชิิตโชค 16,355,223 2.04 % 
7 นำยสทิธิพล คงพชิิตโชค 15,763,696 1.97 % 
8 นำยปณุยวีร์ จนัทรขจร 11,889,600 1.49 % 
9 นำยณัฐภทัร ปัญญำธนคณุ 10,032,500 1.25 % 
10 นำงสำวอ ำพร ศรีโพธ์ิทอง 9,134,500 1.14 % 
11 นำยแพทย์อลงกรณ์ ใจอิ่มสนิ 9,000,000 1.13 % 
12 นำงสำวฤชดุำ กิตตแิสงสวุรรณ 8,800,000 1.10 % 
13 นำงสำววสนุำ รวยฟพูนัธ์ 8,000,000 1.00 % 
14 นำยชยัธวฒัน์ เจริญพทุธิพร 7,217,500 0.90 % 
15 นำยบรูพำ ประชำเรืองวทิย์ 7,103,000 0.89 % 

 รวม 632,688,416 79.09 % 

 

 

 

 

 

  ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์ 02-286-9999, 02-344-1000 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหักภำษีเงินได้นิติ

บุคคลและ กำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย  โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมของบริษัท  โดยมีเง่ือนไขว่ำบริษัทอำจ
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำท่ีก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิ
จ ำนวนดงักล่ำวมำใช้เพ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนมุตัใิห้จ่ำยเงินปันผล
จะต้องถูกน ำเสนอเพ่ือขออนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนมุตัใิห้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ และจะด ำเนินกำรรำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชมุตอ่ไป 

ทัง้นีบ้ริษัทมีนโนบำยกำรลงทนุในกิจกำรท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์กบับริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั โดยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะต้องมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยบริหำร ส่วนบริษัทร่วมบริษัทจะต้อง
มีสทิธิในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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โครงสร้างการจัดการ  
ณ วันที่ 19  มกราคม  2559  บริษัทฯ มีโครงสร้างการจดัการดังนี ้
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คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยวศิษิฎ์  อคัรวเินค กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร  

2. นำยเจริญ       ประจ ำแท่น กรรมกำรอิสระ  

3. นำยธีรชยั                 อรุณเรืองศริิเลศิ กรรมกำรอิสระ  

4. นำยชพูงศ์       ธนเศรษฐกร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
คำ่ตอบแทน 

5. นำยประเสริฐ       ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้จดักำร 

6. นำงสำวกำญจนำ      ริมพณิชยกิจ กรรมกำร 

7. นำงสำวนิตำ        ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร  

 
โดยมีนางสาวธนษา   กิตติรดานนัท ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19  มกราคม  2559 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ หรือนำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ หรือนำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์  สองในสำมคนนีล้ง
ลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ช่ือ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนครัง้ 

ปี 2558 ปี 2557 

1. นำยวศิษิฎ์       อคัรวเินค 9/9 7 / 7 

2. นำยเจริญ       ประจ ำแท่น 9/9 7 / 7 

3. นำยธีรชยั       อรุณเรืองศริิเลศิ 9/9 6 / 6 

4. นำยชพูงศ ์      ธนเศรษฐกร 8/9 5 / 7 

5. นำยประเสริฐ       ตรีวีรำนวุฒัน์ 8/9 7 / 7 

6. นำงสำวกำญจนำ   ริมพณิชยกิจ 9/9 7 / 7 

7. นำงสำวนิตำ       ตรีวีรำนวุฒัน์ 8/9 7 / 7 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยเจริญ ประจ ำแท่น กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
2. นำยวศิษิฎ์  อคัรวเินค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยธีรชยั  อรุณเรืองศริิเลศิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

     
โดยมีนำงฐิตมิำ ธนำปกิจ ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2558 ปี 2557 

1. นำยเจริญ      ประจ ำแท่น 7 / 7 7 / 7 
2. นำยวศิษิฎ์       อคัรวเินค 7 / 7 7 / 7 
3. นำยชพูงศ์       ธนเศรษฐกร1 1 / 7 5 / 7 
4. นำยธีรชยั       อรุณเรืองศริิเลศิ 7 / 7 6 / 6 
5. นำยประเสริฐ         ตรีวีรำนวุฒัน์ - 1 / 7 
6. นำงสำวกำญจนำ    ริมพณิชยกิจ - 1 / 7 
7. นำงสำวนิตำ           ตรีวีรำนวุฒัน์ - 1 / 7 

 

หมายเหตุ: 1/ นายชูพงศ ์ธนเศรษฐกร เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือร่วมตดัสินใจการลงทุนใน     
บริษทัยอ่ย 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯมจี านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยชพูงศ์  ธนเศรษฐกร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

2. นำยวศิษิฎ์  อคัรวเินค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยเจริญ ประจ ำแท่น กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

4.  นำยธีรชยั  อรุณเรืองศริิเลศิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
     
โดยมีนำงสำวสริินทร์พร  ไชยำนนท์ ผู้จดักำรฝ่ำยบคุคล  ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ช่ือ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2558 ปี 2557 

1. นำยชพูงศ์  ธนเศรษฐกร 1 / 1 - 
2. นำยวศิษิฎ์  อคัรวเินค 1 / 1 - 
3. นำยเจริญ ประจ ำแท่น 1 / 1 - 
4.  นำยธีรชยั  อรุณเรืองศริิเลศิ 1 / 1 - 

  

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยประเสริฐ       ตรีวีรำนวุฒัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร  
2. นำงสำวกำญจนำ     ริมพณิชยกิจ กรรมกำรบริหำร  
3. นำงสำวนิตำ       ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำรบริหำร   
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ช่ือ – สกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2558 ปี 2557 

1. นำยประเสริฐ        ตรีวีรำนวุฒัน์  8 / 12 11 / 12 
2. นำงสำวกำญจนำ      ริมพณิชยกิจ 11 / 12 12 / 12 
3. นำงสำวนิตำ        ตรีวีรำนวุฒัน์   9 / 12 12 / 12 

 

เลขานุการบริษัท 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ

แต่งตัง้นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนันท์ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้ำท่ี 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1) ทะเบียนกรรมกำร  
1.2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

 และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท   
1.3)  หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้น  

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร   

3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 

ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยประเสริฐ     ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำรผู้จดักำร 

2. นำงสำวกำญจนำ      ริมพณิชยกิจ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

3. นำงสำวนิตำ      ตรีวีรำนวุฒัน์ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 

4. นำงสำวฉัตรประภำ        จนัทร์ศรี จนัทร์ศรี รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยขำย 

5. นำยเจริญชยั      อ ำนำจสมบรูณ์สขุ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยควำมปลอดภยั 

6 นำงฐิตมิำ     ธนำปกิจ ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยพจิำรณำอย่ำงรอบคอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท โดยก ำหนด
คำ่ตอบแทนดงันี ้

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1  รูปแบบที่ตัวเงิน 
 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2558 เม่ือวนัจันทร์ท่ี 27  เมษำยน  2558  ได้มีมตอินุมตัิกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ในรูปแบบเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี ้
 เบีย้ประชุมต่อครัง้ (บาท) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำร 

 
15,000 
12,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 
12,500 
10,000 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

 
 

12,500 
10,000 

โดยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบทัง้ปีรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,350,000  บำท 

 

1.2   รูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน      

 - ไม่มี - 
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ส าหรับในปี 2558 และ 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร
หา และพจิารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบีย้ประชุมดังต่อไปนี ้

  

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ฯ 

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

1. นำยวศิษิฎ์          อคัรวเินค  
 

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

135,000 101,570 70,000 49,570 
 

10,000 - 

2.นำยเจริญ            ประจ ำแท่น 
 

กรรมกำรอิสระ / 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

108,000 83,570 87,500 74,570 10,000 - 

3.นำยธีรชยั            อรุณเรืองศริิเลศิ 
 

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

108,000 71,570 70,000 49,570 10,000 - 

4.นำยชพูงศ์            ธนเศรษฐกร 
 

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

96,000 59,570 10,000 10,000 12,500 - 

5.นำยประเสริฐ        ตรีวีรำนวุฒัน์ 
 

กรรมกำร /ประธำน
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
ผู้จดักำร 

- - - - - - 

6.นำงสำวกำญจนำ  ริมพณิชยกิจ 
 

กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - - - - 

7.นำงสำวนิตำ          ตรีวีรำนวุฒัน์ 
 

กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดักำร - 
 

- 
 

- - - - 
 

หมายเหตุ:   1/ คณะกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร ไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชมุ                
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน บริษัทฯได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรใน
รูปของ เงินเดือน  โบนัส และเงินกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ รวมเป็นมูลค่ำทัง้สิน้  10,816,919 บำทและ 9,653,267 บำท 
ตำมล ำดบั 

 

3. ค่าตอบแทนอื่น 

 
- ไม่มี - 
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บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของกลุม่บริษัท (ไมร่วมผู้บริหำร) มีดงันี ้ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) - TG 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
ฝ่ายขาย 6 7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 5 
ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 17 16 
ฝ่ายจัดซือ้ 2 3 
ฝ่ายสารสนเทศ 2 4 
ฝ่ายส านักก ากับดูแลการปฏบัิตงิาน 2 - 
ฝ่ายคลังก๊าซ 6 5 
รวม 42 40 

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด - TT 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
ฝ่ายบริการทั่วไป 6 12 
ฝ่ายวศิวกรรม 10 10 
ฝ่ายคลัง  2 6 
ฝ่ายบุคคล 9 9 
รวม 27 37 

บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด - RE 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
ฝ่ายบริหาร 1 1 
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ 91 91 
ฝ่ายขาย 16 15 
รวม 108 107 

บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด - GG 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
ฝ่ายจัดส่ง 36 39 
รวม 36 39 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีพนักงำน (ไม่รวมผู้ บริหำร) ทัง้หมด 213 คน และ223 คน 
ตำมล ำดบั โดยได้จ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่พนักงำน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ประกันสงัคม 
และคำ่ล่วงเวลำ เป็นจ ำนวนรวม 52.30 ล้ำนบำท และ 45.10 ล้ำนบำทตำมล ำดบั  ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงิน
สมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่มิถุนำยน 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพ่ือจงูใจให้พนกังำนท ำงำนกบับริษัทฯในระยะยำว  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่มี – 

 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัทเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรเสริมสร้ำงทักษะควำมช ำนำญและกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร จึงได้

ก ำหนดให้มีกำรจดักำรฝึกอบรมพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยได้มีกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ในรูปแบบกำรอบรม
ภำยใน อำทิเช่น กำรจัดปฐมนิเทศส ำหรับพนักงำนใหม่ และกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกเป็นผู้อบรมตำมหลกัสูตรวิชำ
ตำ่งๆ  โดยคดัเลือกหลกัสตูรอบรมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบัสว่นงำนของพนกังำนแตล่ะแผนก  
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การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในและติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับควำมเส่ียง รวมทัง้กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสดุ โดยบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร
ตัง้แตร่ะดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำควำมเหมำะสมของขอบเขตภำระควำมรับผิดชอบ แผนกำรปฎิบตัิงำน ผล
กำรประเมนิควำมเพียงพอ คณุภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคมุภำยใน กำรปฎิบตัิตำมระเบียบ 
กฎหมำย รวมถึงข้อบงัคบัของรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ โดยอ้ำงอิงกรอบแนวปฎิบตัด้ิำนกำรควบคมุ
ภ ำ ย ใน ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่ ง ก ำ ห น ด
องค์ประกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคมุภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ 

 

(1) กำรควบคมุภำยในองค์กร  
(2) กำรประเมนิควำมเส่ียง 

  (3) กำรควบคมุกำรปฎิบตังิำน  
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู และ 
(5) ระบบกำรตดิตำม 
 

คณะผู้ ตรวจสอบภำยในได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยมีควำมเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำร
บริษัท วำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯมีควำมเพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถป้องกันกำรน ำทรัพย์สินไปใช้โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินตำมระบบได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
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การก ากับดแูลกิจการ 
1. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี เน่ืองจำกเห็นว่ำมีควำมส ำคญัและ
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจท่ีท ำให้บริษัทฯมีระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสทิธิภำพ และเป็นส่วนส ำคญัในกำรส่งเสริมกิจกำร
ของบริษัทฯให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้ น    ผู้ลงทุน และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯในระยะยำว บริษัทฯจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 
(Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้เผยแพร่
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีให้กรรมกำรและพนักงำนทุกระดับเข้ำใจและถือปฏิบตัิตำม ซึ่งมีเนือ้หำครอบคลมุหลัก
ส ำคญั ดงันี ้

 กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย อย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำวบริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบและ
ระมดัระวงัรับผดิชอบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ ถือหุ้ นดูแลไม่ให้เกิดปัญหำกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำต่อ
ตนเอง 

 ด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสมีคณุธรรมสำมำรถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทกุฝ่ำย 

 ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งในด้ำนควำมเส่ียง โดยให้มีกำรประเมิน  วำงกลยุทธ์แก้ไข 
และตดิตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณของบริษัทฯขึน้ เพ่ือให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทุกคน
ถือปฏิบัติ ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก ำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงในกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท โดยให้ควำมส ำคญักับระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยใน 
ก ำกบัดแูลฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสทิธิภำพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้นภำยใต้
ข้อก ำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธรุกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนและฝ่ำยบริหำร เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบันอ่ืน ๆ ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่ำง
ตอ่เน่ือง  เพ่ือเป็นกำรเพิม่พนูควำมรู้ด้ำนตำ่ง ๆ เก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ีของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร 

 
ดงันัน้ จึงก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

โดยบริษัทฯได้แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
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หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯถือปฏิบตัิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยครอบคลุม

หลกักำรดงัตอ่ไปนี ้
 

1. สทิธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย  
2. คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้บริษัทฯบริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ และค ำนึง ถึงควำม

เส่ียงอยู่เสมอ เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
3. กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
4. กำรด ำเนินธรุกิจโดยค ำนึงถึงจริยธรรมธรุกิจเป็นส ำคญั 

 
บริษัทฯตระหนกัและให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งกบัสทิธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยำยำมรักษำไว้ซึ่งสทิธิของผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิอนัชอบธรรมส ำหรับกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้
 

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเหน็ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกันดงัท่ีได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยผู้ถือหุ้น 
1 หุ้น มีสทิธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง 
 

2. สิทธิในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี  โดยบริษัทฯได้จัดท ำเอกสำรประกอบค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีท่ีครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัท่ี
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของบริษัทฯอย่ำงชดัเจน และครบถ้วนแล้ว 
 

3. สิทธิในการพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จัดท ำงบกำรเงินท่ีมีควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และครอบคลมุสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยงบกำรเงินของบริษัทฯ
ได้ผำ่นกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 

4. สิทธิที่จะได้รับเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตักิำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจัดท ำรำยละเอียดกำร
ค ำนวณเงินปันผลท่ีถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น 
เช่นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ข้อมลูเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลจริงกับนโยบำยท่ีประกำศจ่ำย ข้อมลูเปรียบเทียบ
กำรจ่ำยเงินปันผลกบัปีท่ีผ่ำนมำ โดยบริษัทฯจะอธิบำยถึงเหตผุลและควำมจ ำเป็นหำกบริษัทฯไมส่ำมำรถจ่ำยเงินปันผล  
ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีบริษัทฯเคยประกำศไว้ โดยเงินปันผลท่ีถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัินัน้ได้
ผำ่นกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมตเิห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนท่ีจะเสนอต่อ
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
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5. สิทธิในการพจิารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในกำรพจิำรณำและแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล โดยบริษัทจดัท ำรำยละเอียด/ประวตัิ
ของกรรมกำรบริษัท ท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรแต่งตัง้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้ น เช่น ช่ือ ประวตัิ จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งและผลกำรปฏิบตัิงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท ท่ีผำ่นมำ (กรณีแตง่ตัง้กรรมกำรรำยเดมิ) ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแตง่ตัง้ หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหำ กำร
ถือหุ้นในบริษัท กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัท เป็นต้น และ
ก ำหนดค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ในกรณีท่ีมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรท่ีถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ
แต่งตัง้นัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ก่อนท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
 

6. สิทธิในการพจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท โดยบริษัทจัดท ำรำยละเอียด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีถกูต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร องค์ประกอบของค่ำตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งและ/หรือหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ข้อมลูเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีท่ีผ่ำนมำ วธีิกำรเสนอค่ำตอบแทน เป็น
ต้น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัตินัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงระมัดระวัง
รอบคอบแล้วจำกคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และมีมตเิห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
 

7. สิทธิในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและอนุมัตค่ิาสอบบัญชี 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และอนุมตัคิ่ำสอบบญัชี โดยบริษัทจัดท ำรำยละเอียดข้อมลู
ท่ีถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัตำ่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพจิำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นช่ือผู้สอบบญัชี
และส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีสงักัด ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ ำนวนปีท่ีผู้สอบบญัชีรำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชีให้กับ
บริษัท ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีซึ่งแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนระหวำ่งค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) และจัดให้มี
กำรเปรียบเทียบคำ่สอบบญัชีกบัปีท่ีผำ่นมำ เป็นต้น โดยผู้สอบบญัชีและคำ่สอบบญัชีท่ีถกูเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตันิัน้
ได้ผำ่นกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบแล้ว จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยกำรประเมนิผลงำนท่ีผำ่น
มำของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตั ิ
 

8. สิทธิในการพจิารณาและอนุมัตริายการที่เก่ียวโยงกัน 
เพ่ือเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในกำรพิจำรณำและอนุมตัิกำรเข้ำท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่ำอย่ำงมีสำระส ำคัญของบริษัท โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทนัน้จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้ นเป็นส ำคญั และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด 
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9. สิทธิพืน้ฐานอ่ืนๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
บริษัทฯ ควรจดัท ำรำยละเอียดกำรเพิ่มทุนท่ีถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพจิำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นวตัถปุระสงค์และควำมจ ำเป็นในกำรเพิม่ทนุ วธีิกำรและเง่ือนไขของกำรเพิ่มทนุ ผลกระทบ
จำกกำรเพิ่มทนุท่ีมีตอ่บริษัท ตลอดจนผู้ ถือหุ้น เป็นต้น โดยเร่ืองดงักลำ่วได้ผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงั
รอบคอบ และมีมตเิห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตั ิ
 

หมวดที่  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1. คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทุก

รำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ น
ตำ่งชำติและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบำยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงปกป้อง
และรักษำสทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ถือหุ้น ดงันีผู้้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิเท่ำเทียมกนั ในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรมี
สว่นแบ่งในก ำไรของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรได้รับข่ำวสำร ข้อมลูของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์
สนธิ กำรลดทนุหรือเพิม่ทนุ และกำรอนมุตัริำยกำรพเิศษ เป็นต้น  
 

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดงัท่ีได้ระบุไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสทิธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง 

 
3. บริษัทเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ โดยผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซต์ของบริษัท  
 
4. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

พิจำรณำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท เพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีเป็นกำร
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 1 เดือนก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด 

 
5. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสำรข้อมลูประกอบกำรประชมุในวำระต่ำงๆ  รวมทั ง้มีควำมเห็น

ของคณะกรรมกำรบริษัทในทกุวำระ  โดยสง่ให้ผู้ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวำ่ 7 วนั เว้นแตก่รณีท่ี
ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสำร
ข้อมลูประกอบกำรประชมุ ทำงเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 1 เดือน เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้ นมีเวลำศึกษำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดและสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีข้อมลูเหมือนกับ
ข้อมลูท่ีบริษัทจะสง่ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำร 
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6. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวธีิกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ ในหนงัสือเชิญประชมุ และแจ้ง
ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ในกำรประชมุผู้ถือหุ้น ให้มีกำรก ำหนด
เป็นล ำดบัขัน้ตอนอย่ำงชดัเจน มีกำรน ำเสนอ ซักถำม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชมุอย่ำงชดัเจน 
รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำง
น้อย 1 ชัว่โมง และตอ่เน่ืองจนกวำ่กำรประชมุจะแล้วเสร็จ   

 
7. บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และ

กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรท่ีมีข้อมลูส ำคญัเพิ่มเตมิในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่ำงกระทันหัน 
ไมเ่พิม่วำระกำรประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ  ไมจ่ ำกัดสทิธิใน
กำรเข้ำประชมุของผู้ถือหุ้นท่ีมำสำย เป็นต้น  

 
8. บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นเข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น กำรประชุมด ำเนินตำมล ำดับขัน้ตอนท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในกำรเลือกตัง้
กรรมกำรผู้ ถือหุ้ นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรได้เป็นรำยบุคคล มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ น
ซกัถำมหรือแสดงควำมคดิเห็นโดยกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องตอบข้อซกัถำมอย่ำงเพียงพอ  
 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท และเสนอ
รำยช่ือกรรมกำรอิสระของบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำมอบฉนัทะให้เข้ำร่วมประชมุ 

 
10. บริษัทฯ จดัให้มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุท่ีชดัเจนถกูต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผำ่นเวบ็ไซต์ของบริษัท ภำยหลงัจำกท่ีสง่รำยงำนกำรประชุมให้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะพจิำรณำด ำเนินกำรในด้ำนตำ่งๆ โดยได้พจิำรณำเก่ียวกบั

ขจดัปัญหำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตอย่ำงมีเหตมีุผลและเป็นอิสระ ภำยใต้กรอบ
จรรยำบรรณท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคญั  
 ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน   บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสียให้คณะกรรมกำรทรำบ โดยตดิตอ่แจ้งท่ีเลขำนกุำรบริษัท และมีหน้ำท่ีรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ในกำรประชมุคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้บุคคลท่ีมีสว่นได้ส่วนเสียในกำร
เข้ำท ำรำยกำรใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทงดให้ควำมเห็นและงดออกเสียงลงมตใินรำยกำร
ดงักลำ่ว 
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นอกจำกนีบ้ริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนุมตัริำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผล ประโยชน์หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรำยช่ือ และควำมสมัพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรท ำรำยงำนดังกล่ำว โดยได้ถือปฏิบัติตำม
ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบั
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันโดยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษัทนัน้จะค ำนึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นเป็นส ำคัญ และเป็นไปตำมเง่ือนไขรำคำและกำร
แขง่ขนัทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำตำ่งๆ  เสมือนท ำรำยกำรกับบคุคลภำยนอก (Arms-Length Basis) 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจะต้องผำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด   
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบและได้ปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนดในรำยงำน และเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวทกุไตรมำสอย่ำงเคร่งครัดรวมทัง้จะด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน จึงก ำหนด

นโยบำยเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท เพ่ือมใิห้บุคลำกรของบริษัททัง้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท น ำ
ข้อมลูภำยในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้ อ่ืนหรือน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมถึงเพ่ือกำรซือ้ขำย  โดยด ำเนินกำรแจ้งให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัททรำบวำ่  

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท จะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท และ
จะต้องไมน่ ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตำม  เว้น
แตข้่อมลูนัน้บริษัทได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัททรำบวำ่ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทท่ี
ได้รับทรำบข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทและ/หรือข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
หลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเล่ียงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้
จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน  ทัง้นี ้ให้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทด้วย  โดยผู้ใดฝ่ำฝืนถือว่ำได้
กระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรงโดยบริษัทจะท ำหนังสือตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และหำกพบว่ำมีกำรปฏิบตัิอีกครัง้ 
จะท ำกำรให้ออกโดยไมจ่่ำยเงินคำ่ชดเชย 
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หมวดที่  3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในสิทธิและกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้ มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้
เสียตำมสิทธิ เง่ือนไข ข้อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับกำรดแูลและปฏิบตัด้ิวยดี  ดงัรำยละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้ น 

โดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของมลูค่ำบริษัทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใสและเช่ือถือได้ 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของพนักงำนในฐำนะผู้สนับสนุนให้แผนงำนต่ำงๆ  ของบริษัทฯ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีก ำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบตัิต่อพนักงำนของบริษัทฯ ด้วย
ควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้พฒันำ เสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ี
ดีดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน
ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจและเป็นขวัญก ำลัง ใจให้แก่พนักงำนในกำร
ปฏิบตังิำนกบับริษัทฯด้วยควำมมัน่คงในอำชีพ 

ผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้บริหำร ในฐำนะผู้ ท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตัิงำนต่ำงๆ รวมทัง้ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกรอบ ทิศทำง 
และเป้ำหมำยทำงธรุกิจท่ีก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจึงเสนอคำ่ตอบแทนผู้บริหำรท่ี
มีควำมเหมำะสม เป็นธรรม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจและ
ทุ่มเทให้กบักำรบริหำรงำนบริษัทฯจนสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยทำงธรุกิจท่ีก ำหนดไว้ได้ 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส ำคญัของหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทฯในกำรท่ีช่วยสนบัสนุน
และผลกัดนัให้กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯสำมำรถเจริญเติบโตและบรรลเุป้ำทำงธุรกิจท่ีก ำหนดไว้ได้ 
บริษัทฯจึงปฏิบตัิต่อหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทฯ  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมของทัง้สอง
ฝ่ำย    และปฏิบตัติำมเง่ือนไขข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีตกลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับลกูค้ำเป็นอันดบัแรกโดยสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกับลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอและมุง่เน้นท่ีจะปฏิบตัติำมสญัญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีตอ่ลูกค้ำอย่ำงโปร่งใสเท่ำ
เทียมและเป็นธรรม และให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
และไมน่ ำข้อมลูดงักลำ่วโดยให้ควำมส ำคญัแก่ลกูค้ำมำใช้เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคูค้่ำของบริษัทฯด้วยควำมเป็นธรรม ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีตกลงร่วมกันอย่ำง
เคร่งครัดทัง้จะไมเ่รียกร้อง ไมรั่บ ไมจ่่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกบัคูค้่ำโดยไมส่จุริต 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด ำเนินธรุกิจโดยยึดถือกรอบกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม โดยมุง่เน้นกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยกำรพฒันำศกัยภำพและคณุภำพของกำรให้บริกำรไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็น
ควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสมและไม่มีนโยบำยท่ีจะท ำลำย
คูแ่ขง่ด้วยกำรพดูพำดพงึกลำ่วร้ำยหรือด ำเนินกำรใดๆท่ีไมส่จุริตท่ีเป็นกำรท ำลำยคูแ่ขง่ของบริษัทฯ 
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ส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญ ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสทิธิภำพเพ่ือประโยชน์ตอ่สว่นรวมปฏิบตัิและให้ควำมร่วมมือ หรือควบคมุให้
มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ี
ก ำกบัดแูล 

ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ค ำนึงถึงกำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงสงัคมเพ่ือสร้ำงคณุภำพชีวติท่ีดีแก่คนในสงัคมและชมุชน
รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังำนทุกระดบัและให้ควำม
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดกำรพฒันำสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม 

หน่วยงานภาค :  บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดีถึงบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผดิชอบของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วย 
รัฐและหน่วย  งำนก ำกบัดแูลท่ีมีตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีควำมตัง้ใจและให้ควำมร่วมมือใน 
งานก ากับ      กำรปฏิบตัติำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของ 
ดูแลอ่ืนๆ                บริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรแบง่เบำภำระของหน่วยงำนเหลำ่นัน้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมอบหมำย 
ที่เก่ียวข้อง :  ให้เลขำนกุำรบริษัทฯรับผดิชอบด้ำนกำรสอบทำนกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้

กฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำร
ปฏิบตังิำนให้เป็นไปตำมคูมื่อกำรปฏิบตังิำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
รำยงำนผลกำรสอบทำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

 
บริษัทฯ จึงได้มีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมคุ้มครองสิทธิและปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมกนัข้ำงต้น เน่ืองจำกแรงสนับสนุน

จำกผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสร้ำงก ำไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นกำรสร้ำง
ควำมส ำเร็จให้กับบริษัทฯในระยะยำว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มท่ีมีส่วนได้เสียโดยปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด
กฎหมำยและกฎระเบียบตำ่งๆ รวมถึงสญัญำและข้อตกลงตำ่งๆ ท่ีท ำขึน้ระหวำ่งกนั รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ
เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ และไม่ด ำเนินกำรใดๆ อนัจะเป็นกำรริดรอนสทิธิ หรือสง่ผลกระทบใน
ด้ำนลบกบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสียตำ่งๆ 

 
 กรณี ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือ
จรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง สำมำรถแจ้งหรือสอบถำมได้โดยตรงถึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำรสอบสวน
ตำมขัน้ตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ีก ำหนดไว้และถือปฏิบตัิเป็นเร่ืองลบั และรำยงำนผลกำรสอบสวนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ 
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การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรต้ำนกำรทุจริต  หลกักำรในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่นจรรยำบรรณว่ำ

ด้วยกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมลูภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้วย
กำรให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เป็นต้น โดยห้ำมมิให้พนักงำนทุกคนเรียกร้องของขวญัหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีในทำงมิชอบ หรือกำรกระท ำใดๆ ท่ี
อำจน ำไปสูก่ำรแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือครอบครัว 

 
หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.  การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัของบริษัทท่ีมีผลตอ่กำรตดัสินใจของผู้ลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสีย

กบับริษัททัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน น่ำเช่ือถือ ทั่วถึง ทันเวลำ โป ร่งใส 
และเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ก ำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี รวมถึงผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อมลูทำงกำรเงินซึ่งจัดท ำขึน้ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ี
เหมำะสม และถือปฏิบตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ โดยใช้ดลุยพนิิจในกำรจดัท ำอย่ำงระมดัระวงั อีกทัง้ มีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
เก่ียวกับคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน โดยให้ควำมเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  รวมทัง้ จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

 

2.  ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีมีผลตอ่กำรตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท เก่ียวกับควำมถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสน่ำเช่ือถือทั่วถึงและทันเวลำทัง้รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมลูส ำคญั โดยได้เผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรตำ่งๆเพ่ือให้ผู้ลงทนุนักวเิครำะห์และผู้ สนใจโดยทัว่ไปได้รับทรำบโดยผำ่น
ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูต่ำง ๆของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัท  
(www.takunigroup.com) โดยผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนสำมำรถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ได้ท่ี นำงสำวนิตำ ตรีวีรำ
นวุฒัน์ โทรศพัท์ 0-2455-2888 หรือท่ี E-mail: nita@takuni.com 

 
หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ได้กับบริษัท 

โดยเป็นผู้ มีบทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจและมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

mailto:nita@takuni.com
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นไมเ่ป็นผู้บริหำร
จ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีคณุสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด เพ่ือท ำหน้ำท่ี
ถ่วงดลุในกำรออกเสียงพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 3 ชุด คือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  และคณะกรรมกำรบริหำร โดยบริษัทได้มีกำร
แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ   คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน  และคณะกรรมกำรบริหำรท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้ นไว้อย่ำงชัดเจนเพ่ือควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจและ
น ำเสนอวสิยัทศัน์ ดงัรำยละเอียดท่ีกลำ่วไว้แล้วภำยใต้หวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่ำน เพ่ือปฏิบตัหิน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้ระบไุว้ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทัง้สิน้ 4 ท่ำน เพ่ือปฏิบตัหิน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้ระบุไว้ 
 

 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรทัง้สิน้จ ำนวน 3 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตังิำนเป็นไปด้วยควำมคล่องตวัโดยมีขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและ
คดัเลือกบคุคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว 

ทัง้นีบ้ริษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบและปฏิบตัหิน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมตคิณะกรรมกำร 
 

 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้รำยงำนค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีท่ีกรรมกำรของบริษัทได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำท่ีและ
ควำมรับผดิชอบเพิม่มำกขึน้ เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและ
ควำมรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมำยเพิม่มำกขึน้ด้วย ซึ่งต้องพจิำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัทประกอบด้วย 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยนโยบำยดงักล่ำว

ได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี  1/2557 เม่ือวันท่ี 4มีนำคม 2557โดยบริษัทได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรเน่ืองจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมี
ควำมมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ส ำหรับกำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนนัน้ บริษัทให้
ควำมส ำคญัเร่ืองกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรประเมนิควำมเพียงพอกำร
ควบคมุภำยในร่วมกันเป็นประจ ำทกุปีตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป เพ่ือให้บริษัทได้ปฏิบตัติำมหลกักำรกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 
ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำนอกจำกนี ้
ภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตำมกฎ
และข้อบงัคบัต่ำงๆ ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก ำหนด 

 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก ำหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้กำรปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนและผู้บริหำรทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติตำมแนวทำง
ดงักลำ่วอย่ำงเคร่งครัด 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำ กำรตดัสินใจใดๆ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพจิำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพจิำรณำตดัสนิ รวมถึงไมมี่อ ำนำจอนมุตัใิน
ธรุกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและรำยกำรท่ีมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัดในเร่ืองกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขต่ำงๆ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งด้ำน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกและส่งรำยงำนตำมระยะเวลำท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนด และได้มีกำรเปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  

 
รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สำรสนเทศท่ีปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมลู และงบกำรเงินซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนคณุภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยน ำเสนอโดยต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส กำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำตจำกส ำนักงำน 
กลต. เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีส ำคญัทัง้ข้อมลูทำง
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กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนควำมถูกต้องครบถ้วน สมเหตสุมผล เช่ือถือได้และใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ี
เหมำะสม 

 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นโดยก ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้จะมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้จดัท ำวำระต่ำงๆ ของกำรประชุม
และด ำเนินกำรจัดสง่เอกสำรกำรประชมุให้คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชมุเพ่ือให้กรรมกำรได้มี
เวลำพิจำรณำและศึกษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรบนัทึกกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัท
เป็นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุกรรมกำรท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในกำรพจิำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชมุจะเปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทัง้นีใ้นกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้ำร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีถ้้ำคะแนนเสียง
เท่ำกนั ประธำนในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิม่อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

ในปี 2558 บริษัทจดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 9 ครัง้  

 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ในระดับบริหำรและระดบัปฏิบัติงำน และเพ่ือให้เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บริหำรไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบตังิำน ผู้ตดิตำมควบคมุและประเมนิผลออกจำกกนั นอกจำกนีบ้ริษัทยังจดัให้มีผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน ซึ่งบริษัท
มีนโยบำยท่ีจะใช้ผู้ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก (Outsource)  ให้ท ำกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำร
ควบคมุภำยในของบริษัทเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท     โดยบริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท 
สอบบญัชี  ธรรมนิต ิจ ำกัด โดยคณุศกัดิศ์รี  อ ำพวนั เป็นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2558 และปี 2559 เพ่ือท ำกำรสอบทำนระบบ
กำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล มีกำรควบคมุทำงด้ำนกำรเงินและมีกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีเป็นไปตำมแนวทำงท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยผลกำรตรวจสอบจะถกูรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรระดบัสงู 

 
 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดงันี  ้
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2559  ได้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท และให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีก ำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมท่ีผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิและตำม
กฎหมำยท่ี ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และมติคณะกรรมกำรบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัท  จะต้องใช้วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจและปฏิบัติหน้ำท่ี ด้วยควำม
รับผดิชอบ ควำมซ่ือสตัย์สจุริต และควำมระมดัระวงัเพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท  
   1.  เป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท  รับผิดชอบในกำรก ำกับ ติดตำม ดแูลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทและ คณะกรรมกำรชดุย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้  
   2.  เป็นประธำนท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ใน
กรณีท่ีคะแนน เสียงเท่ำกนัทัง้ 2 ฝ่ำย 
    3.  เป็นประธำนท่ีประชมุผู้ถือหุ้น และควบคมุกำรประชมุให้เป็นไปตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว้ 
    4.  เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  1. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมตทีิประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี
ส ำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 
  2. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตั ิ  
 3. พจิำรณำอนมุตัวิิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม รวมถึงทบทวนเปล่ียนแปลงตำม 
ควำมเหมำะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอย่ำงน้อยทกุปี 
  4. ควบคมุและก ำกบัดแูล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรให้     เป็นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสทิธิผล รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน 
 5. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทนุ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำทิ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สนิท่ีส ำคญั 
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
  6. พิจำรณำอนุมัติโครงสร้ ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้ จัดกำร และ 
คณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีแต่งตัง้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ี ก ำหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้  จัดกำร และ  คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำว
สำมำรถพจิำรณำและอนมุตัริำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมี ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับ    บริษัท
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ฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำม นโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัไิว้แล้ว  
 7. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพ่ือแสดง
ถึงฐำนะ กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ท่ีผำ่นมำ และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตั ิ
  8. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรมอบ
อ ำนำจนัน้ต้องไมมี่ลกัษณะ เป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้บุคคลดงักลำ่วสำมำรถพจิำรณำและอนมุตัริำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ำ มี ) ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ /หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ 
ประกำศอ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น กำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำร
บริษัทพจิำรณำและอนมุตัไิว้แล้ว  
 9. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย  เพ่ือรับผิดชอบและดแูลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองต่ำงๆของบริษัทฯ  ให้
บรรลตุำมเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ขององค์กร  
 10. พจิำรณำกำรจดัสรรเงินก ำไรเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล  และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตั ิ
 11. แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท เพ่ือรับผิดชอบด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท 
เช่น ทะเบียน กรรมกำร หนงัสือนดัประชมุกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น  

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ท่ีเหมำะสมกับ

กำรด ำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมซ่ือสตัย์ตอ่หน้ำท่ี มีวสิยัทัศน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลำให้กบับริษัทเพ่ือจะได้ปฏิบตัิหน้ำท่ี
อย่ำง เตม็ท่ี และมีอ ำนำจในกำรตดัสนิใจอย่ำงอิสระเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงไมมี่ลกัษณะ
ท่ีแสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมท่ีส ำนักงำน
กลต. ก ำหนด  

3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำก 
สมำคม สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 
  4. กรรมกำรบริษัทจะไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยท่ี ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกวำ่ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีท่ีกรรมกำรคนใดคนหนึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ เกินกวำ่ 5 
บริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำถึงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรท่ำนดงักลำ่ว  

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร (MD) เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงชดัเจน เพ่ือมใิห้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร มี
อ ำนำจบริหำรและอนมุตัวิงเงินไมจ่ ำกดั   
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์ตำ่งๆ (Compliance) 
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ และปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนให้มีกำร 
ปฏิบตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบริษัท 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  

 ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและ
ปีท่ีสอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ใน
ต ำแหน่งนำนท่ีสดุ นัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
ใหมก่็ได้  
 

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ  
 กรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ท่ี เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ รำยนัน้ๆ 
ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน พนักงำน ลกูจ้ำง ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มี  อ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปี 
 3. ไมเ่ป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบดิำ มำรดำ 
คู่ สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ  หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
  4. ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มี อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ 
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งเป็น ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำร เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ นัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  
 7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง กบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  
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 8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือน 
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ อย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
 9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น 
หุ้นสว่น ธรุกิจ เจ้ำหนี ้และคูค้่ำ อนัอำจจะท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 10. มีควำมรู้ และเข้ำใจลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี  รวมทัง้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเป็น 
ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ 
 11. กรรมกำรอิสระจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททันทีหำกเห็นวำ่มีเหตกุำรณ์ใดๆ ท่ีอำจจะท ำให้ตนต้อง
ขำด คณุสมบตัคิวำมเป็นอิสระในฐำนะกรรรมกำรอิสระ  
 12. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไมเ่กิน 9 ปี 
 13. กรรมกำรอิสระจะต้องไมด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 แห่ง 
 
  ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ น รำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยสำมำรถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้  

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 19 มกรำคม 2559 ได้ก ำหนดขอบเขตควำม
รับผดิชอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1 .สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอโดย กำรประสำนงำนกับผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตร
มำส และประจ ำปี และเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
 2.  สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของ
บริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้  
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี  รับผิดชอบ
เก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้อำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นวำ่   จ ำเป็นและเป็น
เร่ืองส ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทัง้น ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำร
ควบคมุภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบ  บัญชีภำยนอก และหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือบริษัทท่ีปรึกษำตรวจสอบภำยใน 
 3.  สอบทำนกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำด หลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
 4. พจิำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง 
พจิำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิตลอดจนประสำนงำน กบัผู้สอบ
บญัชีเก่ียวกับวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำท่ีพบระหว่ำง กำรตรวจสอบ 
และประเดน็ท่ีผู้สอบบญัชีเห็นวำ่เป็นสำระส ำคญั  
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  5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ     รวมทัง้ 
เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั ง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล และ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
 6. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ  
 7. รำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

8. เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่  กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ 
  9. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้บริหำรหรือ
พนกังำน ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชมุหรือสง่เอกสำรท่ีเห็นวำ่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น 
  10. ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรือให้ค ำปรึกษำใน
กรณีจ ำเป็น  
 11. จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี             
ของบริษัทฯ ซึ่ง รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ  

 -  ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ 
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯ  

   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะท่ำน 
                 -  ควำมเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎบตัร 

(Charter)  
   -  รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี
ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 12.  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้ ปัญหำอปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนท่ีอำจเป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถุประสงค์ในกำรจัดตัง้คณะกรรมกำร  
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุปี  
 13 .  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยงัคงมีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ       ตอ่บคุคลภำยนอก  
 14 . ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ           
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจ มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำน  ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร  
  -  รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
  -  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผดิปกตหิรือมีข้อบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน  
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                               -  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ  

 หำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำร  
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพท่ีดี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำ
ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ จำกท่ีปรึกษำทำงวชิำชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่ำจ ำเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท    ทัง้นี ้นำยธีรชัย  
อรุณเรืองศริิเลศิ เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 1. ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
 2. เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัติำมท่ีก ำหนด และมีคณุสมบตัใินลกัษณะเดียวกับท่ีก ำหนดไว้ในประกำศตลำด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวำ่ด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  3. เป็นผู้ ท่ีสำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยได้
อย่ำง เป็นอิสระ โดยไมอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำต ิสนิท
ของบคุคลดงักลำ่ว 
  4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้อยหนึ่งคนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของ
งบ กำรเงินได้  
 5. เป็นผู้ ท่ีได้รับควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
  6. สำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 1. คณะกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งเม่ือ 
  (1) ตำย  
  (2) ลำออก  

(3) ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนี  ้หรือตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

  (4) พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  
 
 2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้ง    เป็น
หนงัสือ ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมตัิ โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองกำรลำออก
พร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ  ในกรณี ท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี  
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 3. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัท แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมี 
จ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระท่ี
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี ้ให้บริษัทแจ้งกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร ตรวจสอบดงักล่ำว
พร้อมเหตผุลของกำรพ้นจำกต ำแหน่งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 19 มกรำคม 2559 ได้ก ำหนดขอบเขตควำม
รับผดิชอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ้

 

ด้านการสรรหา  
1.  พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดไว้ รวมถึงก ำหนดวธีิกำรสรรหำอย่ำงเหมำะสม 

2. พจิำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดบัสงูของ

บริษัทฯ 

3. พจิำรณำกลัน่กรองรำยช่ือ ตรวจสอบประวตัแิละคณุสมบตัติำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 

ของผู้ ท่ีจะเสนอช่ือ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพจิำรณำ  

4. พิจำรณำผลงำน คณุสมบตัิ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและสมควรได้รับ

เลือกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ    

แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท  

5. พจิำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ี

เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัขิองกรรมกำรบริษัท 

6. พจิำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดบัสงู  

7. ปฏิบตัหิน้ำท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 ด้านก าหนดค่าตอบแทน  
1.  พิจำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ 
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2. พิจำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ำของค่ำตอบแทน ทั ง้ส่วนท่ีเป็นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์อ่ืน ท่ีจ่ำยให้แก่ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร  และท่ีปรึกษำระดบับริหำรของ

บริษัทฯ  

3. พจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชดุย่อย ผู้บริหำรสงูสดุ พร้อมทัง้น ำเสนอ

ให้คณะกรรมกำรบริษัท  พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1.  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรฯ”) ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

ได้รับ กำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และก ำหนดให้กรรมกำรมำกกวำ่กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมกำร 
อิสระ  

2.  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรเป็นกรรมกำรอิสระซึ่ งได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำร บริษัท โดยประธำนคณะกรรมกำรฯ จะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวำระกำรประชมุและด ำเนินกำร
ประชมุ 

 3.  เลขำนกุำรของคณะกรรมกำรฯ จะได้รับกำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรฯ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1.กรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแตง่ตัง้

โดย คณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งตอ่ได้ 

2.หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดตำมวำระกรรมกำร

คนนัน้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 1 เดือน พร้อมเหตผุลและให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัใินกรณี

ท่ีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้คณะกรรมกำรฯท่ีพ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรใน

ต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรตอ่ไปก่อนจนกวำ่คณะกรรมกำรฯชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี 

3.ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนแทนภำยใน 90 

วนั เพ่ือให้กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดโดยบุคคลท่ีเข้ำเป็น

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระท่ียังคงเหลืออยู่ของ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทนซึ่งตนแทน 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 19 มกรำคม 2559 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร

บริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีภำยในขอบเขตท่ีก ำหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  ควบคมุดูแลกำรด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบำย ระเบียบ 

ข้อก ำหนด ค ำสัง่และมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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2.  ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ฯ กำรขยำยกิจกำร ก ำหนด
แผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรเป็นผู้พจิำรณำอนมุตัติอ่ไป 

3.  มีอ ำนำจพจิำรณำอนมุตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมปกตธิรุกิจของบริษัทฯ ตำมระเบียบอ ำนำจอนมุตั ิ
 4.  มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกิจกำรหรือบริหำรงำนของบริษัทฯ และ

ก ำหนดอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนรวมถึงควบคมุก ำกับดูแลให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำรและ/หรือคณะท ำงำนท่ีแตง่ตัง้บรรลตุำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 5.  ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้และ
ก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสทิธิภำพ 

 6.  พจิำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปี ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรเสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำและอนมุตั ิ 

7. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร และ ภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บคุคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

 8. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆไป  
 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตน หรือบคุคลท่ีอำจมี
ควำม ขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไมมี่อ ำนำจอนมุตักิำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่วโดยเร่ืองดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อ
ท่ีประชมุ คณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำม
ธรุกิจปกต ิและเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  
1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท

หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัขิัน้ต้นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมกำรบริษัท 

3. คณะกรรมกำรบริหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรรมกำรผู้จดักำรไมค่วรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน

อ่ืนมำกกวำ่ 2 แห่ง และไมไ่ด้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทคูแ่ขง่ทำงธรุกิจ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
ตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2559 ได้ก ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำรมี

อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบดงัตอ่ไปนี ้
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1. ดแูลบริหำรด ำเนินงำนอย่ำงระมดัระวงัด้วยควำมซ่ือสตัย์   และปฏิบตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์
ของบริษัท ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ  ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ี
ก ำหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ภำยใต้กรอบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และขอบเขตอ ำนำจซึ่ง
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 2. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและ /หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท 
 3. จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธรุกิจ แผนธรุกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ทำงธรุกิจ งบประมำณ

ประจ ำปี ของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจ ำปี และก ำหนดอ ำนำจกำรบริหำรงำน เพ่ือน ำเสนอ
ตอ่คณะ กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษัทพจิำรณำอนมุตั ิ 

4. รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทมำก ำหนดทิศทำง แนวทำง กลยทุธ์ และเป้ำหมำยทำงธรุกิจ เพ่ือก ำหนด
ภำรกิจ หลกั (Mission) ส ำหรับฝ่ำยจดักำรน ำไปด ำเนินกำร  

5. ควบคมุตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ตำ่งๆ เพ่ือให้ผู้บริหำรและฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยทุธศำสตร์ และแผนธรุกิจท่ีวำงไว้ เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท  

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำม
คืบหน้ำใน กำรด ำเนินงำนตอ่คระกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

7. มีอ ำนำจสัง่กำร / ออกระเบียบ / ประกำศและอนุมตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิรุกิจของบริษัทฯ  ตำม
ตำรำงระเบียบอ ำนำจอนมุตัแิละนโยบำยเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

8. ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำร 
 ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรหรือบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ี เก่ียวข้องก ำหนด) มีส่วนได้สว่นเสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง กรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ ำนำจอนุมัติกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว โดยเร่ืองดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนุมตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำม
ธรุกิจปกติ และเง่ือนไขกำรค้ำปกตซิึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
 

3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม 

บริษัทฯ มีนโนบำยกำรลงทุนในกิจกำรท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์กับบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือ เป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขนั โดยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยบริหำร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ
จะต้องมีสทิธิในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

 

4. การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบำยและวธีิกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้
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- กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของ

บริษัทฯ และจะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตำม  เว้นแต่ข้อมลู
นัน้บริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

- กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบวำ่ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำง
ของบริษัทฯ ท่ีได้รับทรำบข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลตอ่กำรเปล่ียนแปลง
รำคำหลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเล่ียงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน ทัง้นี ้ให้รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่
บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ด้วย  โดยผู้ใดฝ่ำฝืนถือวำ่ได้กระท ำผิดระเบียบของ
บริษัทฯ อย่ำงร้ำยแรงและมีกำรก ำหนดโทษโดยกำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและหำกยงัคงปฏิบตัจิะท ำกำรไล่ออกโดย
ไมจ่่ำยคำ่ชดเชย 

 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะจัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียังไมบ่รรลนุิติภำวะ ตอ่ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำม มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535  โดยกรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ี
ต้องรำยงำนกำรมำถือครอง และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีท ำรำยกำร และจัดส่งส ำเนำ
รำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีในปี 2558 รวม 2.56 ล้ำนบำท โดย

แบง่เป็นคำ่สอบบญัชี 2.49 ล้ำนบำท และคำ่ตอบแทนอ่ืน 0.07 ล้ำนบำท 

 

6. การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยในกรณีท่ีบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กบักับบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกัน
ท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ดงักลำ่ว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  
 
 

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำ



 

  81 
 

รำยกำรดังกล่ำว และกำรมีเง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเ ป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์  เม่ือ
เทียบเคียงกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของ 

ผู้ประกอบกำรอ่ืนในธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับ
เหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบังคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำร
เก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริกำรอ่ืน หรือ รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว และจะปฏิบตัใิห้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทไมมี่นโยบำยกำรให้กู้ ยืมเงินเพ่ือให้บคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธรุกิจหรือด ำเนินงำนแทนบริษัท 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคับ 
ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้กำรตดัสินใจเข้ำท ำรำยกำร
ดงักลำ่วไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559  เม่ือวันท่ี  19  มกรำคม  2559  ได้มีมติอนุมัตินโยบำยควำม

รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร  ดงันี ้

กลุม่บริษัทเน้นกำรด ำเนินธรุกิจในเชิงของภำพรวมท่ีจะมีกำรขยำยตวัและเตบิโตไปพร้อมกนัทัง้กลุ่มบริษัทให้
สำมำรถเกือ้หนนุกนัได้ ควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินธรุกิจโดยยึดหลกักำรมีควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและค ำนึงถึงผู้ มี
สว่นได้ส่วนเสียทกุฝ่ำย เพ่ือให้สำมำรถเตบิโตในธรุกิจได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน 

ควำมส ำเร็จดงักลำ่วต้องอำศยัควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือของพนกังำน  ผู้ รับเหมำ และชมุชน กลุ่มบริษัทจึงให้
ควำมส ำคญัในกำรดแูลและพฒันำพนกังำนให้ท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ  มุง่สง่เสริมบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีสว่นร่วม 
รวมทัง้ปฏิบตัติอ่กนัด้วยควำมเคำรพในเกียรติและศกัดิ์ศรีในฐำนะท่ีทกุคนเป็นสว่นหนึ่งของบริษัท   ตลอดจนขยำยขอบเขต
กำรดแูลและพฒันำดงักลำ่วไปสูชุ่มชนและสงัคม 
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แนวทางในการปฏบิัตต่ิอนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
มีดังนี ้
1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรมโดยน ำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ กำรแขง่ขนัอย่ำงยุตธิรรมกำรปฏิบตัอิย่ำงมีควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม และกำรเคำรพ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงกิจกำรท่ีรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงำนของรัฐและกิ จกำรท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คูค้่ำ คูส่ญัญำรับจ้ำง ลกูค้ำ คูแ่ขง่ และสมำคมวชิำชีพซึ่งบริษัทฯ เป็นสมำชิกอยู่   

 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัตอ่กำรตอ่ต้ำนด้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทฯ 

ยึดมัน่ตอ่กำรประกอบธรุกิจด้วยควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทกุกระบวนกำรและทกุขัน้ตอนกำรท ำงำน รวมถึงได้มีกำร
ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรป้องกนักำรกระท ำดงักลำ่ว  บริษัทฯ มีกำรส่ือสำรถ่ำยทอดไปยงัพนกังำนทกุระดบั 
และก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณขององค์กรให้มีควำมตระหนกัตอ่กำรกระท ำท่ีเป็นกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ด้วยเลง็เห็นวำ่ กำร
ทจุริตและคอร์รัปชัน่เป็นบอ่นท ำลำยธรุกิจ สงัคม และประเทศชำต ิดงันัน้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
ต้องเกิดจำกหน่วยงำนทกุภำคทกุส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในกำรปลกูฝังและสร้ำงเสริมสงัคมไทยให้ปรำศจำกกำรกระท ำ
ดงักลำ่ว 

 ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4 มีนำคม  2557 ได้อนมุตันิโยบำยในกำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ขึน้ และบริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์และเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิ( Collective Action Coalition : 
CAC ) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตเม่ือวนัท่ี 7 สงิหำคม  2558  

บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ตัง้ใจตอ่กำรด ำเนินงำนดงักล่ำว และเพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน  2558  ได้อนมุตักิฎบตัรคณะกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ขึน้  และได้
ก ำหนดคณะกรรมกำรให้มีหน้ำท่ีรับผดิชอบในกำรขบัเคล่ือนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยให้มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ฯ 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรหรือบริหำรงำนอย่ำงรอบคอบ มีกำรตระหนกัวำ่จะส่งผลกระทบตอ่กำรละเมิดสิทธิของ

พนักงำน ชุมชนและสงัคมในสภำพแวดล้อมอย่ำงไร พร้อมทัง้หำมำตรกำรป้องกันก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯ เพ่ือไม่ให้
สร้ำงปัญหำ ท่ีอำจมีสว่นท ำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิของชมุชน หรือในพืน้ท่ีท่ีมีกำรด ำเนินโครงกำร บริษัทฯ ได้จดัท ำกลไกกำร
ร้องเรียนและร้องทกุข์อย่ำงเหมำะสม ส ำหรับเป็นช่องทำงให้ผู้ ท่ีเช่ือวำ่สทิธิของตนถกูละเมดิหรือได้รับกำรปฏิบตัอิย่ำงไมเ่ป็น
ธรรม   

 
4. การปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ  ถือวำ่พนักงำนเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีส ำคญัในกำรน ำพำองค์กรและสงัคมไปสู่ควำมยั่งยืน  จึงมีกำร
ดแูลเอำใจใสใ่นเร่ืองควำมปลอดภัยของพนกังำน   กำรจ่ำยคำ่จ้ำงอย่ำงเป็นธรรม  กำรไมเ่ลือกปฏิบตัิทัง้ในเร่ืองเพศ  ศำสนำ  
เชือ้ชำต ิ รวมทัง้กำรไมกี่คกนัโอกำสในกำรเจริญเตบิโตในหน้ำท่ีงำนท่ีรับผดิชอบ 
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ดงันัน้บริษัทฯ  จึงให้ควำมส ำคญัในกำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้  ทักษะกำรปฏิบัติงำน  และควำมเช่ียวชำญเพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรท ำงำนและคณุภำพของกำรให้บริกำร  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำน
จริง  โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้ฝึกฝนและพฒันำตนเองอย่ำงสม ่ำเสมอให้เหมำะสมตำมแต่ละสำย
งำนท่ีตนรับผดิชอบ  ทัง้ในระดบัผู้บริหำรและระดงัปฏิบตังิำน  โดยจดัให้มีกำรฝึกอบรมขึน่ทัง้ภำยในและสง่ออกไปอบรมจำก
สถำบนัภำยนอกด้วย 

กำรพัฒนำและฝึกอบรมพนักงำนนัน้ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร  ในปี 2558  
กลุม่บริษัทฯมีรำยละเอียดในกำรพฒันำพนกังำนดงันี ้

 จ านวนพนกังาน       213  คน 
 จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปี   1,857 ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคน     8.72 ชัว่โมง / คน / ปี 
 หลกัสูตรการอบรมภายนอก        39   หลกัสูตร 
 หลกัสูตรการอบรมภายใน        16 หลกัสูตร 
 ค่าใชจ่้ายในการอบรม          0.58 ลา้นบาท 
 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียการอบรมต่อคน    2,723 บาท / คน /  ปี 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ มุง่มัน่ในกำรปฏิบตัิทำงด้ำนกำรตลำดท่ีเป็นธรรม โดยน ำเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพและมีควำมปลอดภัย 

พร้อมทัง้กำรให้บริกำรท่ีเป็นเลศิแก่ลกูค้ำ และพร้อมตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ ให้ข้อเสนอแนะในกำรใช้สินค้ำ ให้
ค ำปรึกษำวธีิกำรแก้ปัญหำ และรับข้อร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจอย่ำงสงูสดุเพ่ือกำรบริโภคอย่ำงยัง่ยืน 

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดกำรฝึกอบรมให้แก่ลูกค้ำเก่ียวกับหลักสูตร “กำรฝึกอบรมพนักงำนบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว” และ
หลกัสตูร “บุคลำกรเฉพำะท่ีรับผิดชอบดแูลสถำนท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว” เพ่ือให้ลกูค้ำได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในเร่ือง
ของกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียม 

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัและค ำนึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มุง่พฒันำเทคโนโลยี

ท่ีสะอำดและทนัสมยั เพ่ือให้ทกุกระบวนกำรของบริษัทฯ มีประสทิธิภำพสงูสดุ  

 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3R ดังนี ้       
. Reduce เป็นกำรลดปริมำณขยะท่ีอำจเกิดขึน้ เช่น กำรเลือกใช้สนิค้ำท่ีมีบรรจภุณัฑ์ท่ีมีขนำดใหญ่แทนสนิค้ำท่ีมี

บรรจภุณัฑ์ท่ีมีขนำดเลก็  กำรเลือกใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ  
. Reuse เป็นกำรน ำมำใช้ใหมห่รือกำรใช้ซ ำ้ เช่น กำรน ำบรรจภุณัฑ์มำใช้ใสบ่รรจเุคร่ืองใช้หรือสิง่ของตำ่งๆ กำรน ำ

ถงุกระดำษหรือถงุพลำสตกิมำใช้ซ ำ้ กำรใช้กระดำษพมิพ์ทัง้สองหน้ำ  
. Recycle เป็นกำรน ำขยะหมนุเวียนกลบัมำใช้ใหม ่โดยมีกำรคดัแยกและรวบรวมขยะในส ำนกังำนท่ีสำมำรถ

น ำไปใช้ในกำรรีไซเคลิ เช่น แก้ว กระดำษ พลำสตกิ เหลก็ และอลมูเินียมเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัผู้ประกอบกำรท่ีเก่ียวข้อง 
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 การรณรงค์ประหยัดน า้  ประหยัดไฟฟ้า 
บริษัทฯ  ได้มีกำรรณรงค์ให้พนักงำนมีจิตส ำนึกด้ำนกำรประหยดัน ำ้และประหยัดไฟฟ้ำ  ด้วยกำรปิดไฟฟ้ำแสง

สว่ำงและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในเวลำพกัเท่ียง  หรือช่วงเวลำท่ีไมมี่กำรท ำงำน  ตลอดจนให้มีกำรประหยดักำรใช้น ำ้เพ่ือกำร
อปุโภคและบริโภค 

 การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
กำรใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯจะค ำนึงถึงกำรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จึงเลือกซือ้สินค้ำและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลติจำกกระบวนกำรท่ีค ำนึกถึงกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  เช่นกำรใช้ผลิตภัณฑ์กระดำษท่ีท ำมำจำกวสัดรีุ
ไซเคลิ 

    

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนักในควำมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือ สนับสนุน

กิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนกำรพฒันำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพ่ือควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  
ด้วยกำรสร้ำงกำรจ้ำงงำนและสร้ำงควำมหลำกหลำยในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ  กำรท ำให้เกิดควำมเข้มแข็งของ
หน่วยงำนตำ่งๆ ของชมุชน  โดยในปี 2558  กลุม่บริษัทได้ร่วมพฒันำชมุชนและสงัคมผำ่นกิจกรรมตำ่ง ๆ ดงันี  ้

 บริจำคเงินสมทบทนุซ่อมแซมพระอโุบสถ  วดันินสขุำรำม , สร้ำงเมรุเผำศพ วดัสงักะเปรียว 

 กิจกรรมสง่เสริม “ครอบครัวสขุสนัต์” เดนิเพ่ือสขุภำพ  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษำพฒันำกำร 

 กิจกรรมแขง่ขนั ”ฟตุบอล ปตท. มวลชนสมัพนัธ์ดวิชิัน่ลีก 2015 “  เพ่ือเช่ือมควำมสมัพนัธ์กบัคูค้่ำ 

 บริจำคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ เดือดร้อน  ผู้ยำกจน  และผู้ประสบภัยพบิตัิต่ำง ๆ ผำ่นสภำกำชำดจงัหวดั
ปทมุธำนี 

 ร่วมกิจกรรมกำรกศุลกบัหน่วยงำนภำครัฐ  และเอกชน 
 

 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯได้มีควำมเข้ำใจอย่ำงชดัเจนถึงประโยชน์และคณุค่ำของกำรด ำเนินกิจกำรท่ีมีควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม 
บริษัทฯได้สร้ำงควำมคิดหรือค้นหำควำมรู้ใหม่ๆ  ท่ีต่ำงไปจำกเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มำ โดยเป็นควำมรู้ท่ี
ครอบคลมุทัง้ทำงธรุกิจ เศรษฐกิจสงัคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำรพฒันำควำมคิดหรือพฒันำควำมรู้ใหม่ๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดมลูคำ่ บริษัทฯ เปิดให้ผู้เก่ียวข้องทัง้ในหรือนอกบริษัทฯ มีสว่นร่วมในกำรพฒันำเพ่ือให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ
ในกำรท ำงำน   
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ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัท 
 กำรฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจ ำปี 2558 ของอำคำรทำคนูิ 

บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ร่วมฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจ ำปี 2558 เพ่ือ
สร้ำงทัศนคติท่ีดีในกำรร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่ง เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ตำมประกำศของ
กระทรวงมหำดไทย ซึ่งจะมีกำรฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทกุปี 

 

 
 
 กำรจดัอบรมหลกัสตูรพนกังำนบรรจกุ๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประจ ำปี 2558  ณ อำคำรทำคนูิ ซึ่งจะจดัทกุปี ปีละ 4 

ครัง้ (ไตรมำส ละ 1ครัง้)  

 วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมทรำบถึงวธีิกำรบรรจกุ๊ำซปิโตรเลียมเหลวอย่ำงถกูวธีิและปลอดภยัรวมถึงได้รับควำมรู้ด้ำน

ตำ่งๆเก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ กฎหมำย,อปุกรณ์ในกำรใช้งำน,วธีิกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยัจำก

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

2. เป็นไปตำมประกำศกรมธรุกิจพลงังำน เร่ืองแบบหลกัเกณฑ์ วธีิกำรและเง่ือนไข กำรฝึกอบรมพนกังำนบรรจุ

ก๊ำซ กำรออกหนงัสือรับรองและบตัรประจ ำตวัพนกังำนบรรจกุ๊ำซ พ.ศ.2547 

 
มีกำรบรรยำยควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว    กฎหมำยเก่ียวกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยเจ้ำหน้ำท่ี

จำกกรมธรุกิจพลงังำน 
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  กำรบรรยำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     วธีิกำรรับและจ่ำยก๊ำซ 

 
 

 
วธีิกำรปฏิบตัิในกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ
ความเส่ียง 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยแต่ละ
ท่ำนไมไ่ด้เป็นพนกังำนของบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯให้มีควำม
ถกูต้อง เช่ือถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตัติำมกฏหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สอบทำน
ให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้ำงบริษัท สอบบญัชี  ธรรมนิติ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญำตท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต.     โดยสำมำรถดรูำยละเอียด
ได้ใน “เอกสแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภำยใน” ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นวำ่ นำยศกัดิ์ศรี  
อ ำพวนั  เป็นผู้ ท่ีมีควำมเหมำะสม  

ในปี 2558 ท่ีปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยในได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในแต่ละไตรมำสและประชุม
ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้น ำรำยงำนดังกล่ำวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  และฝ่ำยจัดกำร หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นตรงกนัวำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีประสทิธิภำพเพียงพอ และเหมำะสม
กบัลกัษณะของธรุกิจ โดยไมพ่บข้อบกพร่องของระบบกำรควบคมุภำยในท่ีจะกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัตอ่ควำมถูกต้องและ
ควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน   รวมทัง้กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้บรรลเุป้ำหมำย  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร 
พนกังำน หรือท่ีปรึกษำใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบตัหิน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยซึ่งเป็นไปตำม
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือช่วยในกำรสอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรก ำกับดแูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดและแนวปฎิบัติท่ีดีส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
 
การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2558 ของบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) และงบกำรเงินรวม ซึ่งได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีของไทย (Thai 
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีกำรเปิด เผยข้อมูลอย่ำง
ถกูต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทัง้ได้ประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำยจัดกำรจ ำนวน 6 ครัง้ เพ่ือปรึกษำหำรือกันอย่ำง
อิสระถึงข้อมลูท่ีมีสำระส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเหมำะสม
ของวิธีกำรบนัทึกบญัชี ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบกำรเงิน และเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีของไทย ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรจดัท ำ
งบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ี
รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดงักลำ่วท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบทำนและตรวจสอบ
แล้ว ซึ่งเป็นรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไมมี่เง่ือนไข 
 
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง และติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกไตรมำส โดยพิจำรณำปัจจัยเส่ียงทัง้ปัจจัยภำยในและภำยนอก โอกำสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียงไว้อย่ำงชดัเจน และได้ส่ือสำรให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยเข้ำใจ รวมทัง้สร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรตระหนกัวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นควำมรับผดิชอบร่วมกนัของผู้บริหำรและพนักงำนทกุระดบั 
 
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในท่ีผู้ตรวจสอบภำยในได้รำยงำน และพบว่ำมี
ควำมเพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุปัจจยัเส่ียง และมีประสทิธิผลในกำรด ำเนินงำน รวมทัง้มี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจสอบทัง้ในด้ำนบุคลำกรและกำรปฎิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบญัชีท่ีรำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัซึ่งมี
ผลกระทบตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ  
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับปี 2559 ซึ่งได้จัดท ำ
ขึน้ตำมปัจจัยเส่ียงขององค์กร รวมทัง้ก ำหนดขอบเขตกำรปฎิบตัิงำนตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนกำรทำงธรุกิจและกำร
ท ำงำนท่ีมีสำระส ำคญั 
 
การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัตติามกฎหมาย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล พบว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ปฎิบตัิตำม
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเคร่งครัด และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำท่ียัง่ยืน โดยกรรมกำร
บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคณุธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง รวมทัง้ได้จัดท ำ
นโยบำยตอ่ต้ำนคอรัปชัน่อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถในวชิำชีพและคณุภำพงำนของผู้สอบบญัชีในรอบปีท่ี
ผ่ำนมำจึงเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้นำย
ไพบูล ตันกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4298 และ/หรือ นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 
3445 และ/หรือ นำงณฐพร พนัธุ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3430 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ เอบีเอเอส 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ ำปี 2559 
 
การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
เง่ือนไขท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยึดหลกัควำมสมเหตสุมผล ควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่ำว 
เป็นปกตทิำงกำรค้ำ มีควำมโปร่งใส ไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น ด้วยเง่ือนไขและรำคำท่ีสมเหตสุมผล 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตัิตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ี
ได้รับอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงัรอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ 
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ ส ำหรับปี 2558 ถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  บริษัทฯมีกำรบริหำรจัดกำรควำม
เส่ียงอย่ำงเหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันอย่ำง
ถกูต้อง มีกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและข้อผกูพนัตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำร
ปฎิบตัิงำนท่ีสอดคล้องตำมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได้ รวมทัง้มีกำรพฒันำปรับปรุง
ระบบกำรปฎิบตังิำนให้มีคณุภำพดีขึน้และเหมำะกบัสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจอย่ำงตอ่เน่ือง 
 

 
 
(นำยเจริญ ประจ ำแท่น) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 
นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ ณ  วันท่ี 17  มีนำคม 2559 คณุประเสริฐ ภรรยำ บุตร และธิดำ ถือหุ้ นใน

บริษัทรวมร้อยละ 60.10 ของทุนช ำระแล้วและคณุประเสริฐด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรในบริษัท 

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั วีรำ 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 

คณุประสทิธ์ิ ตรีวีรำนวุฒัน์   ซึ่งเป็นหุ้นสว่นผู้จดักำร 
เป็นพ่ีชำยของคณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

บริษัท ปรำณีปิโตรเลียม จ ำกดั 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 
บริษัท มดิเดิลจี จ ำกดั  
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 
บริษัท เอส วี พี สำมพรำน ปิโตรเลียม จ ำกดั 
เปล่ียนช่ือเป็น ดรำก้อน ปิโตรเลียม จ ำกดั 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 

คณุประภศัร์ ตรีวีรำนวุฒัน์   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
 เป็นน้องชำยของคณุประเสริฐ ตรีวีรำนุวฒัน์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมกำร   
ของบริษัทฯ 

บริษัท เอส วี พี กลัปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จ ำกดั 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 

ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เก่ียวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2558 2557 

รายได ้
จากการ
จ าหน่ายแก๊ส 

- มดิเดลิจี 
 
 
- วีรำ 
 
- เอส วี พี 
 สำมพรำน 
ปิโตรเลียม 
 
- ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 
- เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 
 

TG จ ำหน่ำยก๊ำซ 
LPG  ให้กบับคุคล
ท่ีมีควำมเก่ียวโยง
ดงักลำ่ว  

14.04 
 
 
- 
 

0.61 
 
 
 

8.10 
 
 

6.41 

15.23 
 
 

0.34 
 

4.31 
 
 
 

11.06 
 
 

7.18 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ โดยรำคำจ ำหน่ำยประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ค่ำน ำ้ก๊ำซและค่ำขนส่ง โดยค่ำ
น ำ้ก๊ำซเป็นรำคำเดียวกับท่ีจ ำหน่ำยให้แก่
ลูกค้ำรำยอ่ืน และค่ำขนส่งเป็นไปตำม
อัตรำท่ีบริษัทก ำหนดไว้ตำมระยะทำงกับ
ลกูค้ำทุกรำย และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่
แตกตำ่งกบักำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ  

รายได ้
ค่าขนส่ง 

-วีรำ 
 
 
-เอส วี พี  
สำมพรำน 
ปิโตรเลียม 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 

GG ให้บริกำรขนสง่
ก๊ำซ LPG  ให้กบั
บคุคลท่ีมีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 

0.26 
 
 

0.03 
 
 
 

0.06 

0.25 
 
 

0.12 
 
 
 

0.26 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกตคิ่ำขนส่งเป็นไปตำมอตัรำท่ีบริษัท
ก ำหนดไว้ตำมระยะทำงกับลูกค้ำทุกรำย 
และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับ
กำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ  
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เก่ียวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายได ้
ค่าสินคา้ 
และบริการ 

-มดิเดิลจี 
 
-ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 

TT  ขำยอะไหล่
อปุกรณ์ระบบแก๊ส 
ให้บคุคลท่ีมีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 
 
 

0.05 
 
- 
 
 
 

0.03 
 

0.03 
 
 
 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ รำคำขำยอะไหล่อุปกรณ์ติดตัง้
ระบบแก๊ส  เป็น ไปตำมอัต รำ ท่ีบ ริษั ท
ก ำหนดไว้กับลูกค้ำทุกรำย และมีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ำกับลูกค้ำ
รำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ
   

รายได ้
ค่าสินคา้ 
และบริการ 

- มดิเดลิจี 
 
-วีรำ 
 
-ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 
-เอส วี พี  
สำมพรำน 
ปิโตรเลียม 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 

RE  ให้บริกำร
ตรวจสอบระบบ
ควำมปลอดภยักบั
บคุคลท่ีมีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 

0.009 
 

0.010 
 

0.010 
 
 
- 
 
 
 

0.006 

0.005 
 
- 
 

0.102 
 
 

0.080 
 
 
 

0.120 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ ค่ำบริกำรตรวจสอบ เป็นไปตำม
อัตรำท่ีบริษัทก ำหนดไว้กับลูกค้ำทุกรำย 
และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับ
กำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ  

รายไดอ่ื้น -มดิเดิลจี 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 
 
 

TG ให้บริกำรอบรม
พนกังำนบรรจแุก๊ส 
ให้แก่บริษัท
ดงักลำ่ว 

0.003 
 
- 
 
 
 
 
 
 

0.005 
 

0.003 
 
 
 
 
 
 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็น ตำมลักษณะ
กำรท ำธุรกิจท่ีเม่ือมีกำรจัดอบรม จะเชิญ
พนกังำนของสถำนีบริกำรซึ่งเป็นลกูค้ำของ
บริษัทเข้ำร่วม เป็นไปตำมอัตรำท่ีบริษัท
ให้บริกำรลูกค้ำรำยอ่ืน และมีเง่ือนไขทำง
กำรค้ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ำกับลูกค้ำรำย
อ่ืน 
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เก่ียวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 

- 0.005 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ

การซ้ือสินคา้ -วีรำ กลุม่บริษัท มีกำร
ซือ้น ำ้มนัดีเซลจำก
สถำนีบริกำร
ดงักลำ่ว 
โดยเฉพำะในส่วน
ของ GG ซึ่งเป็น
กำรเตมิเชือ้เพลงิ
เพ่ือใช้ในกำรขนสง่ 
ทัง้นี ้GG ไมไ่ด้ซือ้
น ำ้มนัเชือ้เพลงิจำก
บคุคลท่ีเก่ียวโยง
ดงักลำ่วหลงัจำกท่ี
มีกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั
แบบเก็บเป็นสนิค้ำ
คงเหลือ  
-TG 
-GG 
-TT 
-RE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
0.05 

- 
- 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ  กำรซือ้เชือ้เพลิงดังกล่ำว เป็น
รำคำเดียวกับท่ีหจก.ดังกล่ำวจ ำหน่ำย
ให้แก่ลูกค้ำรำยอ่ืน และเป็นรำคำหจก.
ดงักลำ่วจ ำหน่ำยแก่ลกูค้ำทัว่ไป  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ  
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นโยบายและการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 
นโยบายของบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร เป็นต้น บริษัท ฯ มี

นโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำร
ดงักลำ่ว และกำรมีเง่ือนไขกำรค้ำและรำคำท่ีเป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์เม่ือเทียบเคียงกบักำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบกำรอ่ืนในธุรกิจ บริษัทฯมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยไตรมำส
และจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่งหรือ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำรเก่ียวกบัทรัพย์สิน
หรือบริกำรอ่ืน หรือ รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  บริษัทฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้
พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวและจะปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยทัง้นี ้บริษัทฯไมมี่นโยบำยกำรให้กู้ ยืมเงินเพ่ือให้บุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธรุกิจหรือด ำเนินงำนแทนบริษัทฯ 

 เพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ในกรณีท่ีบริษัทฯมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักับบคุคลท่ีมีควำม
ขดัแย้งอนัเน่ืองจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนใด ในกำรพจิำรณำอนมุตักิำรท ำรำยกำรดงักล่ำวกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ท่ำนนัน้จะไมมี่อ ำนำจออกเสียงในกำรอนมุตัใิห้ท ำรำยกำร และจะไมเ่ข้ำร่วมกำรประชมุในวำระดงักล่ำว 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคับ 
ประกำศ ค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
ท่ีส ำคญัของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้กำรตดัสนิใจเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย  
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาตเลขที่ 

ปี 2555 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำยไพบลู ตนักูล 4298 
ปี 2556 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำยไพบลู ตนักูล 4298 
ปี 2557 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำยไพบลู ตนักูล 4298 

 
ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด        90.10     11.70  186.78 32.32 29.17  7.78  
เงินลงทนุชัว่ครำว 0.23 0.03 - - - - 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - สทุธ ิ 128.87 16.73 80.32 13.90     69.13      18.45  
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

     84.45  10.96 - -              -                -    

 สนิค้ำคงเหลือ - สทุธ ิ         43.04  5.59 61.62 10.66 44.99  12.02  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  0.65  0.08  0.17 0.03 0.10  0.02  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347.34 45.09 328.89 56.91 143.39 38.26 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 347.34 
         

45.09        
 เงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้
ประกนั  

40.46       5.25  31.47 5.45 5.07        1.35  

 ลกูหนีก้ำรค้ำก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 
1 ปี  

 -    1.43 0.25 2.35        0.63  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม - สทุธ ิ      167.25     21.71  - - - - 
 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ - 
สทุธิ  

         4.86       0.63  5.21 0.90 5.55        1.48  

 ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ       203.14      26.37  208.38 36.06 215.98      57.64  
 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ           0.72        0.09  0.98 0.17      0.57        0.15  
 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี          6.00       0.78  0.99 0.17 0.95       0.25  
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน           0.60       0.08  0.53 0.09     0.87       0.23  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    423.03    54.91  248.99 43.09 231.36 61.74 

รวมสินทรัพย์    770.37   100.00  577.88 100.00 374.75 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      
770.37  

0      

หนีส้ินหมุนเวียน           
เงินเบกิเกินบญัชี          0.06    0.01  - -             -               -    
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น          84.68     10.99  157.60 27.27 98.09      26.18  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน  

    214.17     27.80  
- - - - 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  

        6.00     0.78  6.54 1.13 6.54  1.75  

สว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำง
กำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี  

         0.79        0.10  - - 2.48  0.66  

ภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจ่ำย          9.88     1.28  2.39 0.41  1.29  0.34  
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน          0.76       0.10  0.82 0.14 1.16  0.31  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน    316.34    41.06  167.35 28.96 109.57 29.24 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน        

316.34  
        

41.06  
      

เงินกู้ ยืมระยะยำว        28.10       3.65  34.10 5.90 40.64  10.85  
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน - 
สทุธิ  

        3.11       0.40  - - 1.46  0.39  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน          1.67       0.22  0.83 0.14   0.65  0.17  
หนีส้นิภำษีเงินได้รอตดับญัชี          1.01       0.13  0.42 0.07 0.24  0.06  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน           4.96       0.64  0.82 0.14  0.33  0.09  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน      38.85      5.04  36.17 6.26 43.33  11.56  
รวมหนีส้ิน      355.19     46.11  203.52 35.22 152.90  40.80  
ส่วนของเจ้าผู้ถือหุ้น            
ทุนเรือนหุ้น            
  - ทนุจดทะเบียน  600   77.88  200.00 34.61 150.00  40.03  
  - ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว  200    25.96  200.00 34.61 150.00  40.03  
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั    106.64     13.84  106.64 18.45 5.36 1.43 
สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธรุกิจ
ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั  

      20.64      2.68  20.64 3.57 20.64 5.51 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ส ำรองตำมกฎหมำย    4.32    0.56  2.90 0.50 - - 
 ก ำไรสะสม   83.58  10.85  44.18 7.65 45.86  12.23  
 รวมส่วนของบริษัทใหญ่      415.18     53.89  374.36 64.78 221.85  59.20  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ - - - - - - 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      415.18     53.89  374.36 64.78 221.85  59.20  
 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     770.37   100.00  577.88  100.00  374.75   100.00  

 
งบก าไรขาดทุน 

  งบการเงนิรวมส าหรับ 
ปี 2558 ปี 2557  ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้            
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  1,352.88 100.00 1,204.26 100.00 1,209.21  100.00  
ต้นทนุขำยและบริกำร  1,196.31 88.43 1,100.43 91.38 1,096.90  90.79  
ก าไรขัน้ต้น  156.57 11.57 103.83 8.62 112.31    9.29  
รำยได้อ่ืน  11.80 0.87 9.08 0.75     11.38      0.94  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  168.37 12.45 112.91 9.38 123.69 10.23 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย  24.20 1.79 26.28 2.18 33.68 2.79 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร  61.41 4.54 50.96 4.23      52.87      4.37  
ก าไรจากการด าเนินงาน  82.77 6.12 35.67 2.96     37.14      3.07  
ต้นทนุทำงกำรเงิน  3.15 0.23 1.53 0.13        1.29       0.11  
สว่นแบง่ก ำไรจำกบริษัทร่วม 1.23 0.09     
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  80.85 5.98 34.14 2.83     35.84      2.96  
ภำษีเงินได้  15.47 1.14 6.96 0.58       7.29      0.60  
ก าไรสุทธิส าหรับปี  65.38 4.83 27.18 2.26    28.55      2.36  
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน  0.56 0.04 - - - - 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  64.82 4.79 27.18 2.26      28.55      2.36  
การแบ่งปันก าไร        
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  65.38 4.83 27.18 2.26 28.78  2.38  
สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่
อ ำนำจควบคมุ  

- - - -  (0.23)  (0.02) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  65.38 4.83 27.18 2.26     28.55     2.36  
การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม    - - - - 
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  64.82 4.79 27.18 2.26 28.78      2.38  
สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่
อ ำนำจควบคมุ  

- - 
- -  (0.23)  (0.02) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  64.82 4.79 27.18 2.26 28.55     2.36  
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
 ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  80.85 34.14 35.84 
 คำ่เส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  16.18 14.93 14.61 
 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (0.34) (2.08) 1.57 
 คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือ (กลบัรำยกำร)     
  คำ่เผ่ือสนิค้ำล้ำสมยัและเคล่ือนไหวช้ำ  17.77 0.51 (0.59) 
 คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำ  - -                 -    
 (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและ
อปุกรณ์ - สทุธิ  (0.03) (0.05) 0.44 
สว่นแบง่ก ำไรจำกบริษัทร่วม (1.23)   
 ดอกเบีย้รับ  (4.69) (1.39) (1.36) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 3.15 1.53 1.29 
  111.66 47.59 51.80 
 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน : 111.66   
 - ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น  (45.87) (5.69) 16.40 
 - สนิค้ำคงเหลือ  0.81 (17.13) 15.74 
 - สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  (0.48) (0.07) 0.18 
 - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  (0.07) 0.34 (0.13) 
 - เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  (72.89) 59.33 (20.33) 
 - หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  (0.07) (0.34) 0.51 
 - ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  0.14 0.17 (0.01) 
 - หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน  4.14 0.49 0.01 
 เงนิสดจากการด าเนินงาน  (2.63) 84.69 64.17 
 - ดอกเบีย้จ่ำย  (3.15) (1.53) (1.94) 
 - ภำษีเงินได้จ่ำย  (12.26) (8.21) (14.10) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  (18.04) 74.95 48.13 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :     

 เงินสดจ่ำยแก่สว่นท่ีไมมี่อ ำนำจควบคมุจำกกำรคืนทนุในบริษัทย่อย  - - (0.03) 
 เงินสดจ่ำยลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (166.01) -                -    
 เงินจ่ำยซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (4.79) (7.27) (10.48) 
 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  0.15 0.10 0.05 
เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว (0.23) - - 



 

  99 
 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

 เงินสดรับจำกกำรรับช ำระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนั  

30.30 -                 -    

 ดอกเบีย้รับ  3.77 1.39 1.36 
เงินสดจ่ำยจำกเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (114.75) - - 
 เงินฝำกท่ีมีภำระค ำ้ประกนั  (8.98) (26.40) (0.12) 
 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (260.54) (32.18) (9.22) 
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :    
 เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  214.17 - - 
 จ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  (6.54) (6.54) (6.50) 
 เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  - - - 
 จ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  - - (32.22) 
 เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุ  - 151.28 20.00 
 จ่ำยเงินปันผล  (24.00) (25.95) (41.84) 
 เงินสดจ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  (1.79) (3.95) (2.74) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  181.84 114.84 (63.32) 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ - สทุธิ  (96.74) 157.61 (24.41) 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี  186.78 29.17 53.58 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี  90.04 186.78 29.17 
 เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำร 0.06 - - 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 90.10 186.78 29.17 
 รายการที่ไม่กระทบเงนิสด     
จ ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์โดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในลกูหนีอ่ื้น) 0.00 0.00 - 
 ซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์โดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในเจ้ำหนีอ่ื้น)  0.16 0.18 0.00 
 ซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  5.69                 -                    -    
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
 LIQUIDITY RATIO      
 อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  (เท่ำ) 1.10 1.97 1.31 
 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว  (เท่ำ) 0.96 1.60 0.90 
 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด  (เท่ำ) (0.07) 0.54 0.30 
 อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ  (เท่ำ) 12.93 16.12 16.12 
 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย  (วนั) 28.22 22.65 22.33 
 อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ  (เทำ่) 18.35 20.64 21.41 
 ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉล่ีย  (วนั) 19.89 17.68 16.81 
 อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ) 9.88 8.61 8.68 
 ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 36.96 42.40 41.45 
 Cash Cycle  (วนั) 11.15 (2.07) (2.31) 
  
PROFITABILITY RATIO  

    

 อตัรำก ำไรขัน้ต้น  (%) 11.57 8.62 6.92 
 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (%) 6.12 2.96 3.07 
 อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร  (%) (22.31) 2.20 1.34 
 อตัรำก ำไรสทุธิ  (%) 4.79 2.26 2.36 
 อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 16.56 9.12 14.45 
  
EFFICIENCY RATIO  

    

 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์  (%) 9.70 5.71 7.04 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร  (%) 39.64 19.85 20.07 
 อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์  (เท่ำ) 2.01 2.53 3.01 
  
FINANCIAL POLICY RATIO  

    

 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น  (เท่ำ) 0.86 0.54 0.69 
 อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระ
ผกูพนั  

(เท่ำ) (6.27) 1.88 1.81 

 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล     (%) 37.03 95.48 n/a* 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสำมำรถจ ำแนกได้เป็น  4 ธุรกิจ คือ 1) กำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  2) กำร
ขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 3) กำรให้บริกำรก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์และระบบก๊ำซอุตสำหกรรม และ 4) กำร
ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม โดยกำรให้บริกำรขนส่งในปัจจุบนัเป็นกำรเน้นกำรให้บริกำร
ภำยในกลุม่บริษัทฯ เป็นหลกั ซึ่งมีโครงสร้ำงรำยได้ดงันี ้

 

 

 
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรทัง้สิน้ 1,352.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2557 ท่ีมี

รำยได้ 1,204.04 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 12.34 เน่ืองจำกรับรู้รำยได้ตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ LPG ในระหว่ำงปี 2558 จ ำนวน 248.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2557 ท่ีรับรู้รำยได้งำนรับเหมำก่อสร้ำง
เพียง 22.61 ล้ำนบำท ทัง้นีร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง เน่ืองจำกผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้พลงังำน
ในภำคขนสง่มำกขึน้ ประกอบกับกลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในภำคขนส่ง 
ซึ่งยงัสง่ผลให้รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจำกปีก่อนด้วย ทัง้นีห้ำกพิจำรณำสดัสว่นรำยได้ของกลุ่มบริษัท
ฯ กำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวยงัคงถือเป็นรำยได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ คดิเป็นสดัส่วนกวำ่ร้อยละ 74 ของ
รำยได้รวม 

 

 

 

รายได้กลุ่มบริษัท 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 

รำยได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้อ่ืน โดยรำยได้
จำกกำรขำยถือเป็นรำยได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ คดิเป็นสดัสว่นกว่ำร้อยละ 74 - 90  ของรำยได้รวมตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ 
ทัง้นีร้ะหวำ่งปี 2556 – 2558 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้รวมอยู่ท่ี 1,220.59 ล้ำนบำท 1,213.33 ล้ำนบำท และ 1,364.68 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั คิดเป็นกำรเติบโตในอัตรำร้อยละ (0.59) และ ร้อยละ 12.47 ต่อปี ในปี 2557 และ 2558 ตำมล ำดบั ส ำหรับปี 
2558 กลุม่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเท่ำกบั 1,352.88 ล้ำนบำทปรับตวัเพิม่ขึน้ในอตัรำร้อยละ 12.34 จำกปี 
2557 ท่ีมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเท่ำกับ 1,204.26 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำงเป็นหลกั 

 

รายได้จากการขายและบริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ รำยได้จำกกำรจัด
จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และรำยได้จำกกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ
ตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม ซึ่งรำยได้ทัง้ 4 กลุ่ม
นัน้ แบง่แยกกำรประกอบธรุกิจกนัระหวำ่งบริษัทและบริษัทย่อย  

 

รายละเอียดรายได้จากการขายและให้บริการจ าแนกตามประเภทธุรกิจ  

ระหว่างปี 2556 – 2558 สามารถแสดงได้ดังนี ้

  
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1.   จดัหำและจดัจ ำหน่ำย 

ก๊ำซ LPG 

TG 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80 1,087.10 89.90 

2.   บริกำรขนส่ง GG 21.00 1.55 21.34 1.77 9.73 0.81 
3. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและ

ติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ 
TT 270.57 20.00 60.25 5.00 74.77 6.18 

4. บ ริก ำรตรวจสอบค วำม
ปลอดภยัทำงวิศวกรรม 

RE 53.74 3.97 41.25 3.43 37.61 3.11 

รวมรายได้จากการขาย /
บริการ 

 1,352.88 100 1,204.26 100.00 1,209.21 100.00 

- รำยได้จำกกำรขำย  1,019.00 75.32 1,101.13 91.44 1,136.11 93.95 
- รำยได้จำกบริกำร  333.88 24.68 103.13 8.56 73.10 6.05 
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รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมำจำกกำรด ำเนินงำนของ TG โดย TG เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซ LPG) โดย
ระหว่ำงปี 2556 – 2558 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG มีกำรปรับตวัลดลงจำก 1,087.10 ล้ำนบำท เป็น 1,081.42 ล้ำน
บำท และ 1,007.57 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำ ร้อยละ 0.52  ในปี 2557 และร้อยละ 6.83 ในปี 2558 ซึ่งเกิด
จำกกำรมีทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่งมำกขึน้ รวมทัง้กลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ 
LPG ในภำคขนส่ง ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซเชือ้เพลงิด้ำนขนส่งลดลง ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ถือเป็นรำยได้
หลกัท่ีส ำคญัคดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 74 - 90 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตลอดช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ 

 

รายละเอียดการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างปี 2556 – 2558 สามารถแสดงได้ดังนี ้  
หน่วย : ตัน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 48,775 55,385 56,093 

อัตราการเตบิโต (11.93)% (1.26)% 15.50% 
รำคำขำยตอ่ตนั 20,657 19,526 19,380 

อัตราการเปล่ียนแปลงราคา 5.79% 0.75% 4.47% 

 

ทัง้นีก้ารปรับตัวลดลงของรายได้จากการจ าหน่ายก๊าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปัจจัย 2 ประการ คือ  

(1) ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ลดลง เน่ืองจำกสถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัท่ีลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ผู้บริโภค
ไม่นิยมใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง ทัง้นีใ้นปี 2556 ปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG เติบโตจำกปีก่อนถึงร้อยละ 
15.50 เน่ืองจำกปริมำณขำยให้แก่ลกูค้ำรำยเดมิเพิ่มขึน้เป็นส ำคญั เน่ืองมำจำกนโยบำยของภำครัฐท่ีในกำร
ควบคมุกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในแตล่ะประเภทอย่ำงเข้มงวดเพิ่มขึน้ ท ำให้สถำนีบริกำรไมส่ำมำรถจดัหำก๊ำซ 
LPG จำกภำคครัวเรือนซึ่งมีรำคำต ่ำกวำ่มำใช้ในภำคขนสง่ได้   

(2) กำรปรับรำคำขำยของ LPG ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนมีกำรปรับ
อตัรำเงินสง่เข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิในระหวำ่งปี 2557 และมีกำรปรับโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ  LPG โดยยกเลิก
กำรน ำสง่เงินเข้ำกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลงิตัง้แตก่มุภำพนัธ์ 2558 สง่ผลให้รำคำจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG มีกำรปรับตวั
เพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

  

รายได้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 รำยได้บริกำรขนส่งมำจำกกำรด ำเนินงำนของ GG โดย GG ท ำหน้ำท่ีให้บริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ให้แก่ลกูค้ำ โดย
ปัจจบุนัมีรถขนสง่ก๊ำซทัง้สิน้ 33 คนั โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 รำยได้สว่นใหญ่ประมำณร้อยละ 59 - 84 ของ GG เป็นกำร
ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 30 – 51 ล้ำนบำท ในขณะท่ีรำยได้ในกำรให้บริกำรขนส่ง
ให้แก่บคุคลภำยนอกในปี 2556 – 2558 มีมลูคำ่เท่ำกับ 9.73 ล้ำนบำท 21.43 ล้ำนบำท และ 21.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิด
เป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 0.81 – 1.55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ลกูค้ำขนส่งรำยใหญ่ได้แก่ 
ปตท. ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG ท่ีปตท. ต้องท ำกำรขนส่งจำกคลงัท่ำโรงโป๊ะ จงัหวดัชลบุรีไปยงัคลงัของปตท. ท่ี
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ภมูิภำคต่ำงๆ เช่น นครสวรรค์ ล ำปำง ขอนแก่น เพ่ือกระจำยให้แก่ผู้ค้ำมำตรำ 7 ท่ีมีโควตำรับแก๊สท่ีคลงัภูมภิำค โดยรำยได้
ค่ำขนส่งในสัดส่วนประมำณร้อยละ 85 ของกำรให้บริกำรขนส่งของปตท. เป็นกำรขนส่งให้ระหว่ำงคลงัท่ำโรงโป๊ะ จังหวัด
ชลบรีุไปยงัคลงันครสวรรค์ตำมโควตำกำรรับก๊ำซของ TG เอง  
 

รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

รำยได้จำกกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ด ำเนินกำรโดย TT โดย TT เป็นผู้ ให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ไปจนถึงกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ  โดยงำนให้บริกำร
ก่อสร้ำงจะรับรู้รำยได้เป็นรำยได้จำกกำรบริกำรตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำน ในขณะท่ีงำนบริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์นัน้
สว่นใหญ่กลุม่บริษัทฯ จะรับรู้เป็นรำยได้จำกกำรขำย  

กลุ่มบริษัทมีรำยได้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ในระหว่ำงปี 2556 -2558 มีมลูค่ำเท่ำกับ 
74.77 ล้ำนบำท  60.25 ล้ำนบำท และ 270.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยรำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์มีมลูค่ำ
และสดัสว่นลดลงอย่ำงต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ จำกสดัส่วนร้อยละ 65.55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ของบริษัทในปี 2556 เหลือเพียงร้อยละ 32.71 ในปี 2557 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 4.23 ในปี 2558 โดยสำมำรถแสดง
รำยละเอียดได้ดงันี ้
 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยได้จำกกำรขำย 11.44 4.23 19.71 32.71 49.01 65.55 
 รำยได้จำกกำรบริกำร 259.13 95.77 40.54 67.29 25.76 34.45 

รวมรายได้ 270.57 100.00 60.25 100.00 74.77 100.00 

  

กำรปรับตวัลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซและอุปกรณ์ของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองเป็นผลมำจำก
กำรลดลงในส่วนของกำรติดตัง้ระบบก๊ำซของรถยนต์เป็นหลกั เกิดจำกกำรลดลงของจ ำนวนรถยนต์ท่ีมำติดตัง้ เน่ืองจำก
รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลง จึงท ำให้ไมมี่แรงจงูใจในกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 

ส ำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงในระหวำ่งปี 2556 -2557 มีมลูค่ำประมำณ 25 -40 ล้ำนบำท ทัง้นี ้
ในปี 2558 รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้อย่ำงมำก เน่ืองจำกกลุม่บริษัทรับงำนก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ LPG ซึ่ง
รับรู้รำยได้ตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำนในระหว่ำงปี 2558 มูลค่ำ 248.15 ล้ำนบำท โดยงำนก่อสร้ำงท่ีเหลืออีกประมำณ 
34.57 ล้ำนบำท คำดวำ่จะรับรู้เป็นรำยได้ภำยในไตรมำส 1 ปี 2559  
  

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

 รำยได้จำกกำรบริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ด ำเนินกำรโดย RE โดย RE ท ำหน้ำท่ี
ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับอปุกรณ์ควำมดนั โดยระหวำ่งปี 2556 – 2558 มีมลูคำ่เท่ำกับ 
37.61 ล้ำนบำท 41.25 ล้ำนบำทและ 53.47 ล้ำนบำทตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 3 - 4 ของรำยได้จำกกำร
ขำยและให้บริกำรของกลุม่บริษัทฯ   
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ต้นทุนขายและบริการ 

  
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % * ล้านบาท % * ล้านบาท % * 
ต้นทนุกำรจดัหำ  
จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG  

TG 
 

935.45 92.84 1,016.42 93.99 1,013.10 93.19 

ต้นทนุกำรขนสง่ก๊ำซ LPG GG 16.64 79.24 17.95 84.11 7.18 73.79 
ต้นทุนกำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
และตดิตัง้ระบบก๊ำซ 

TT 214.49 79.27 45.51 75.54 57.40 76.71 

ต้นทนุกำรบริกำรทดสอบและ
ตรวจสอบควำมปลอดภยั 
ทำงวศิวกรรม 

RE 29.73 55.32 20.55 49.82 19.22 51.11 

รวมต้นทุนขายและบริการ  1,196.31 88.43 1,100.43 91.38 1,096.90 90.71 
   หมายเหตุ:   * เปรียบเทียบอตัรำสว่นต้นทนุตอ่รำยได้จำกแตล่ะธรุกิจ 

ต้นทุนขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่ำงปี 2556 – 2558 เท่ำกับ 1,096.90 ล้ำนบำท 1,100.43 ล้ำนบำท 
และ 1,196.31 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.71 ร้อยละ 91.38 และร้อยละ 88.43 ของรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรในแตล่ะช่วงเวลำตำมล ำดบั  

 

ต้นทุนการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ต้นทนุกำรจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้นทนุกำรด ำเนินงำนในสว่นของ TG ซึ่งประกอบด้วย ต้นทนุคำ่ก๊ำซ 
LPG เงินน ำส่งกองทุนเชือ้เพลิง ค่ำขนส่งจำกคลงัก๊ำซปตท. ไปยังสถำนท่ีส ำรองหรือพักก๊ำซ ค่ำบริกำรผ่ำนคลัง และค่ำเก็บ
ส ำรองก๊ำซ โดยต้นทนุสว่นใหญ่เป็นต้นทนุท่ีผนัแปรกบัปริมำณกำรขำย 

 โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเท่ำกับ 1,013.10 ล้ำนบำท 
1,016.42 ล้ำนบำท และ 935.45 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำร้อยละ 93.19 ร้อยละ 93.99 และร้อยละ 92.84 ของ
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ทัง้นีก้ำรปรับตวัลดลงของต้นทนุก๊ำซ LPG ในปี 2558 เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงรำคำก๊ำซ 
LPG ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 ของคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน โดยกำรยกเลิกกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุนน ำ้มัน
เชือ้เพลงิ ท ำให้บริษัทมีก ำไรจำกกำรเก็บรักษำสนิค้ำคงเหลือในช่วงท่ีมีกำรยกเลกิเงินสมทบกองทนุดังกล่ำว 

 

ต้นทุนการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ต้นทุนกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิง ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขนส่ง ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ และคำ่เส่ือมรำคำรถขนสง่  

 โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนจ ำหน่ำยขนส่งเท่ำกับ 7.18 ล้ำนบำท 17.95 ล้ำนบำท และ 
16.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละ 74 - 84 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง ทัง้นีต้้นทุนค่ำขนส่งโดย
เฉล่ียในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อนเน่ืองจำกต้นทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิต ่ำลง 
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ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

 ต้นทุนบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต ์สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ ต้นทนุขำยและต้นทุน
ในกำรให้บริกำร โดยในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ต้นทนุหลกัจะประกอบด้วย ต้นทนุคำ่อปุกรณ์ ต้นทุนค่ำออกแบบและ
ต้นทุนค่ำแรงงำนของพนกังำนเป็นหลกั ในขณะท่ีต้นทุนในกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ซึ่งกลุม่บริษัทบนัทึกรับรู้เป็น
รำยได้จำกกำรขำยนัน้มีต้นทุนส่วนใหญ่เป็น ค่ำอุปกรณ์ในกำรติดตัง้ อันได้แก่ ถังก๊ำซและอุปกรณ์เป็นหลกั โดยมีสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 70 ของต้นทนุจำกกำรขำย  

 ในระหว่ำงปี 2556 – 2557 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในกำรขำยและให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบก๊ำซ ทัง้สิน้ 
57.40 ล้ำนบำท 45.51 ล้ำนบำท และ 214.49 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76.71 ร้อยละ 75.54  และ
ร้อยละ 79.27 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบก๊ำซในช่วงเวลำดงักล่ำว กำรปรับตัว
ลดลงของต้นทนุขำยและให้บริกำรเป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรในส่วนของงำนรับเหมำก่อสร้ำง ซึ่ง
งำนรับเหมำก่อสร้ำงดงักล่ำวมีแนวโน้มท่ีมีอัตรำต้นทุนต่อรำยได้ในสัดส่วนท่ีต ่ำกว่ำกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์  
ทัง้นีก้ลุม่บริษัทได้ตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสนิค้ำส ำหรับสินค้ำคงเหลือของธรุกิจติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์เพิ่มขึน้ใน
ระหวำ่งปี 2558 จ ำนวน 17.16 ล้ำนบำท เน่ืองจำกคำดวำ่ธรุกิจนีไ้ม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ได้ในอนำคต ท ำให้อัตรำต้นทนุขำย
และให้บริกำรเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 79.27 ตอ่ยอดขำยในปี 2558 

 

ต้นทุนการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

ต้นทุนในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
พนกังำน ค่ำวสัดสุิน้เปลือง เป็นหลกัโดยคดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 75 ของต้นทนุในกำรให้บริกำรตลอดช่วงเวลำ 3 ปี ท่ี
ผ่ำนมำ โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม เป็นมูลค่ำ
เท่ำกับ 19.22 ล้ำนบำท 20.55 ล้ำนบำท และ 29.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 – 55 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมในช่วงเวลำดงักลำ่ว ทัง้นีก้ำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของต้นทุนในกำรให้บริกำรของ 
RE นัน้เป็นผลมำจำกกำรเพิม่และพฒันำบคุลำกรของ RE เพ่ือรักษำคณุภำพของบคุลำกรและรองรับกำรขยำยตวัในอนำคต 

 

รายได้อื่น 

รำยได้อ่ืนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ดอกเบีย้รับและค่ำบริกำรรับฝำกคลงั โดยในปี 2556 – 2558 กลุม่บริษัทมี
รำยได้อ่ืนเท่ำกับ 11.38 ล้ำนบำท 9.08 ล้ำนบำท และ 11.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นีก้ำรเพิ่มขึน้ของรำยได้อ่ืนในปี 2558 
เป็นผลมำจำกดอกเบีย้รับจำกเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วม 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่ำงปี 2556 – 2558 มีมลูค่ำเท่ำกับ 86.56 ล้ำนบำท 77.24 
ล้ำนบำท และ 85.61 ล้ำนบำทตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 7.16  ร้อยละ 6.41 และร้อยละ 6.33 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรตลอดช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 28.26 – 38.92 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ด้วย
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งสินค้ำหลกั คือ ก๊ำซ LPG ซึ่งเป็นสินค้ำท่ีแข่งขนัด้วยรำคำและคณุภำพในกำร
ให้บริกำรในกำรจดัสง่ให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ ท ำให้กลุม่บริษัทไม่จ ำเป็นต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรสนบัสนุนกำรขำยท่ีสงูมำกนัก 
โดยคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยสว่นใหญ่ ได้แก่ คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวข้องกบัพนกังำนขำย และคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG ไปยงัลกูค้ำ 

ในสว่นของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรนัน้ สว่นใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกับพนักงำนและคำ่เส่ือมรำคำ โดย
คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร ตลอดช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ 
 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 24.20 28.27 26.28 34.02 33.69 38.92 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 61.41 71.73 50.96 65.98 52.87 61.08 
รวม 85.61 100.00 77.24 100.00 86.56 100.00 
%รำยได้จำกกำรขำย/บริกำร 
- คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 
- คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

6.33% 
1.79% 
4.54% 

 6.41% 
2.18% 
4.23% 

 7.16% 
2.79% 
4.37% 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  ในเดือนมีนำคม 2558 กลุม่บริษัทได้เข้ำลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัสว่น 
47.72% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ซึ่งกลุม่บริษัทมีก ำไรจำกกำรซือ้กิจกำรในรำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ยุตธิรรม และส่วนแบง่
ก ำไรในระหวำ่งปี จ ำนวน 10.77 ล้ำนบำท 
  ในเดือนตลุำคม 2558 กลุม่บริษัทได้เข้ำลงทนุในบริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัส่วน 45.00% 
ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ซึ่งกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ขำดทนุในระหวำ่งปี จ ำนวน 9.54 ล้ำนบำท 
 

ความสามารถในการท าก าไร 

จำกข้อมลูในสว่นของต้นทนุขำยและบริกำรข้ำงต้นนัน้ ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในสว่นของก ำไรขัน้ต้นของกำร
ประกอบธรุกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นธรุกิจในลกัษณะค้ำสง่อยู่ท่ีระดบัประมำณร้อยละ 6 – ร้อยละ 7 ตลอด
ช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ในขณะท่ีธุรกิจบริกำร ทัง้กำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กำรรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบ
ก๊ำซ และกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวศิวกรรม อัตรำก ำไรขัน้ต้นค่อนข้ำงคงท่ี จะมีเพียงกำรตัง้
ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำส ำหรับสินค้ำคงเหลือของธุรกิจติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์เพิ่มขึน้ในระหว่ำงปี 2558 ท่ีท ำ
ให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกร้อยละ 24.46 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 20.73 ในปี 2558 

ระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิเท่ำกับ 28.55 ล้ำนบำท 27.18  ล้ำนบำทและ 65.38 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรสทุธิเท่ำกับร้อยละ 2.36 ร้อยละ 2.26 และร้อยละ 4.83 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำรในแตล่ะปี โดยเม่ือพิจำรณำรำยละเอียดต้นทุนและคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้วพบว่ำ กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของก ำไร
สทุธิในปี 2558 เกิดจำกรำยได้จำกำกรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีรับรู้ในระหวำ่งปี 
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ส่วนประกอบของทรัพย์สิน  

ณ สิน้ปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 374.75 ล้ำนบำท 577.88 ล้ำนบำท และ 770.38 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั โดยสว่นประกอบของสนิทรัพย์ท่ีส ำคญัแสดงได้ดงันี ้

 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสด/รำยกำรเทียบเท่ำ 90.10 11.70 186.78 32.32 29.17 7.78 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 128.87 16.73 80.32 13.90 69.13 18.45 
สนิค้ำคงเหลือ 43.04 5.59 61.62 10.66 44.99 12.01 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม 84.45 10.96 - - - - 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 347.34 45.09 328.89 56.91 143.39 38.27 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 167.24 21.71 - - - - 
ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 203.14 26.37 208.38 36.06 215.98 57.64 
รวมสนิทรัพย์ 770.38 100.00 577.88 100.00 374.75 100.00 

 

สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำ สนิค้ำคงเหลือ เงินลงทนุในบริษัทร่วม และท่ีดนิ อำคำร
และอปุกรณ์ โดยสนิทรัพย์ 4 รำยกำรหลกั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 80 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ตลอด
ช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ โดยในระหวำ่งปี 2557 บริษัทฯ เข้ำระดมทนุในตลำดหลกัทรัพย์ สง่ผลให้มีสดัสว่นเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ จำกร้อยละ 7.78 ของสนิทรัพย์รวมในปี 2556 เป็นร้อยละ 32.32 ของสนิทรัพย์รวมในปี 2557 และ
ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ลดลงจำกร้อยละ 57.64 ของสนิทรัพย์รวมในปี 2556 เป็นร้อยละ 36.06 ในปี 2557 ทัง้นีใ้นระหวำ่ง
ปี 2558 กลุม่บริษัทได้เข้ำลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัส่วน 47.72% ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้ว และบริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัสว่น 45.00% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว เพ่ือ
กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธรุกิจ 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
TG 44.04 34.17 48.89 60.87 45.71 66.12 
TT 59.06 45.83 10.94 13.62 3.90 5.64 
RE 22.22 17.24 16.45 20.48 15.22 22.02 
GG 3.04 2.36 4.04 5.03 4.30 6.22 
NM 0.51 0.40 - - - - 
ลูกหนีก้ารค้า 128.87 100.00 80.32 100.00 69.13 100.00 

 

ณ สิน้ปี 2556 - 2558 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูคำ่เท่ำกับ 69.13 ล้ำนบำท 80.32 ล้ำนบำท 
และ 128.87 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดยคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 14 - 19 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตลอด
ช่วงเวลำ 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ โดยลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำสุทธิ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำย
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ลว่งหน้ำ รำยได้ค้ำงรับ รำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกช ำระ และลกูหนีก้รมสรรพำกร ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำถือเป็นส่วนประกอบหลกัของ
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น โดยมีมลูคำ่เท่ำกบั 61.20 ล้ำนบำท 63.11 ล้ำนบำท และ 55.95 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2556 – 2558 
ตำมล ำดบั 

ทัง้นีล้กูหนีก้ำรค้ำของ TG ส่วนใหญ่เป็นสถำนีบริกำรก๊ำซท่ีกระจำยอยู่ทัว่ไป โดยกลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรให้
เครดิตแก่สถำนีบริกำร 7 - 10 วนั ในส่วนของลกูหนีก้ำรค้ำของ TT นัน้ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกงำนระบบท่อ
อตุสำหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์นัน้ TT รับช ำระจำกลกูค้ำเป็นเงินสดเม่ือท ำกำรติดตัง้แล้วเสร็จ 
ในส่วนของ RE นัน้ ณ สิน้ปี 2558 ประกอบด้วยลกูหนีห้ลกั 2 รำย รวมมลูค่ำประมำณ 7 ล้ำนบำท โดยลกูหนีร้ำยหลกัเป็นคู่
ค้ำรำยใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ท ำหน้ำท่ีทดสอบสถำนีให้บริกำรของคูค้่ำรำยดงักลำ่ว และลกูหนีอี้กรำยเป็นกำรให้บริกำร
ทดสอบระบบท่อก๊ำซหงุต้ม 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยกำรวเิครำะห์ยอดลกูหนีต้ำมระยะเวลำกำรค้ำง
ช ำระ ประกอบกับกำรพิจำรณำยอดลูกหนีร้ำยตัว ทัง้นี ้กรณีลูกหนีค้งค้ำงช ำระนำนเกิน 18 เดือน และมีมูลค่ำเกินกว่ำ 
500,000 บำท บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกรณีลกูหนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้องจะพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูเป็นรำยๆไปโดยอตัรำคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

ค้างช าระเกินก าหนด (เดือน) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

6 - 9 เดือน 25% 
9 – 12 เดือน 50% 

12 – 18 เดือน 75% 
มำกกวำ่ 18 เดือน 100% 

 

ลูกหนีก้ารค้าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ามารถแสดงได้ดังนี ้
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 33.82 59.22 38.48 59.84 38.70 61.66 
เกินก าหนดช าระ       
- น้อยกวำ่ 3 เดือน 16.14 28.25 19.07 29.66 17.43 27.77 
- เกินกวำ่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน 1.38 2.42 0.63 0.98 0.31 0.49 
- เกินกวำ่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน 1.31 2.29 1.51 2.35 3.34 5.32 
- เกินกวำ่ 12 เดือน 4.47 7.82 4.61 7.17 2.98 4.75 
รวม 57.13 100 64.30 100.00 62.76 100.00 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1.18)  (1.19)  (1.55)  
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 55.95  63.11  61.20  
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ณ สิน้ปี 2556 – 2558 ลกูหนีก้ำรค้ำส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 90 ของลกูหนีก้ำรค้ำของกลุ่มบริษัทฯ เป็นลกูหนีท่ี้
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ หรือเกินก ำหนดช ำระน้อยกว่ำ 3 เดือน ซึ่งอำจเกิดจำกรอบระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระ ส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำท่ีเกินกว่ำ 3 เดือน สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ลูกหนีก้ำรค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งท่ีมอบหมำยให้ RE 
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนีบริกำรทั่วประเทศ และลกูหนีท่ี้มีกำรผิดนัดช ำระหนีใ้นปี 2555 จ ำนวน 4 รำยปัจจุบัน
บริษัทฯ ชนะคดีและได้รับเช็คลงวนัท่ีลว่งหน้ำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมียอดหนีค้งค้ำง ณ 31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 1.76 ล้ำนบำท  

ทัง้นี ้กำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 1.18 ล้ำนบำทนัน้ เป็นกำรตัง้ส ำรองตำมอำยุหนี ้ส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำรำยใหญ่ บริษัทฯ มไิด้ท ำกำรตัง้ส ำรองหนีแ้ต่อย่ำงใด เน่ืองจำกบริษัทดงักลำ่ว เป็นบริษัทท่ีมีควำมมัน่คงและเช่ือวำ่จะ
ท ำกำรจ่ำยช ำระหนี ้

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือเป็นมลูค่ำ 44.99 ล้ำนบำท 61.62 ล้ำนบำทและ 43.03 ล้ำน
บำทตำมล ำดบั โดยสินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรปรับตวัลดลงอย่ำงตอ่เน่ืองจำกประมำณร้อยละ 12 ของสินทรัพย์
รวมในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.5 ของสินทรัพย์รวมในปี 2558 โดยสินค้ำคงเหลือของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ แก๊ส LPG ซึ่ง TG ท ำ
กำรส ำรองตำมกฎหมำยรวมถึงเพ่ือเตรียมจ ำหน่ำยท่ีคลงัของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัพจิิตร และอปุกรณ์ส ำหรับกำรตดิตัง้ระบบแก๊ส
ท่ี TT ใช้ในกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบแก๊สให้แก่ลกูค้ำ ทัง้นีก้ำรลดลงดงักล่ำวเป็นกำรลดลงในสินค้ำคงเหลือของธุรกิจติดตัง้
ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT เป็นส ำคญั ซึ่งเป็นผลจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ เน่ืองจำกคำดว่ำ
ธรุกิจนีไ้มส่ำมำรถสร้ำงรำยได้ได้ในอนำคต 
 

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 28.86 67.07 30.08 48.82 13.33 29.63 
TT 12.03 27.96 31.03 50.35 31.12 69.17 
RE 1.65 3.83 - - 0.02 0.05 
GG 0.49 1.14 0.51 0.83 0.52 1.15 
สินค้าคงเหลือ 43.03 100.00 61.62 100.00 44.99 100.00 

 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองสินค้ำล้ำสมยั โดยกำรพจิำรณำจำกระยะเวลำท่ีถือสินค้ำไว้ในมือ 
ประกอบกบักำรพจิำรณำประเภทและอำยกุำรใช้งำนของสินค้ำ บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองสนิค้ำเส่ือมสภำพ โดย
กำรพจิำรณำจำกคำ่ใช้จ่ำยสงูสดุท่ีเกิดขึน้จำกวธีิกำรด ำเนินกำรกบัสนิค้ำเส่ือมสภำพเพ่ือให้สำมำรถน ำกลบัมำใช้งำนได้ หรือ
มลูคำ่ท่ีคำดว่ำสำมำรถจ ำหน่ำยได้ส ำหรับสินค้ำประเภทนัน้ๆ ณ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองคำ่เผ่ือกำร
ลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือ เป็นมลูคำ่เท่ำกบั 19.52 ล้ำนบำท  
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหวำ่งปี 2558 กลุ่มบริษัทได้เข้ำลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยถือหุ้นในสดัส่วน 47.72% 
ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 26.01 ล้ำนบำท และบริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด โดยถือหุ้ นใน
สดัสว่น 45.00% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 140.00 ล้ำนบำท เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธรุกิจ 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
TG 98.99 48.73 99.57 47.78 101.10 46.81 
TT 64.85 31.92 67.08 32.19 70.75 32.76 
RE 5.42 2.67 5.24 2.51 3.04 1.41 
GG 32.17 15.84 36.49 17.51 41.08 19.02 
NM 1.71 0.84 - - - - 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 203.14 100.00 208.38 100.00 215.98 100.00 

 

ณ สิน้ปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เป็นมลูค่ำ 215.98 ล้ำนบำท 208.38 ล้ำนบำท 
และ 203.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบักำรลดลงของคำ่เส่ือมรำคำ 
 

โครงสร้างของเงนิทุนบริษัท   
  ณ สิน้ปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงนิทุน ตามรายละเอียดดังนี ้ 

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 84.68 10.99 157.60 27.27  98.09   26.18  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 214.17 27.80 - -  -     -    
หนีส้นิหมนุเวียน 316.34 41.06 167.35 28.96  109.57   29.24  
เงินกู้ ยืมระยะยำว 28.10 3.65 34.10 5.90  40.64   10.85  
รวมหนีส้นิ 355.20 46.11 203.52 35.22  152.90   40.80  
รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 415.18 53.89 374.36 64.78  221.85   59.20  
หนีส้นิ/สว่นของผู้ถือหุ้น 0.85  0.54  0.69  

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้ำงเงินทุนมำจำกส่วนของผู้ ถือหุ้นและกำรก่อหนี ้โดยมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
อยู่ท่ีระดับ 0.69 เท่ำ 0.54 เท่ำ และ 0.85 เท่ำ ณ สิน้ปี 2556 – 2558 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกำรเพิ่มทุนจดช ำระแล้วอย่ำง
ตอ่เน่ืองจำก 50 ล้ำนบำทในปี 2553 เป็น 130 ล้ำนบำท และ 150 ล้ำนบำทในปี 2555 และ 2556 ตำมล ำดบั รวมทัง้มีก ำไร
สทุธิจำกกำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีกำรปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 221.85 ล้ำนบำท  374.36 ล้ำนบำท 
และ 415.18 ล้ำนบำท  

ในส่วนของกำรก่อหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 152.90 ล้ำนบำท 203.52 ล้ำน
บำท และ 355.20 ล้ำนบำทคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.80 ร้อยละ 35.22 และ 46.11 ของสนิทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ โดย
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หนีส้นิหลกัของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 รำยกำร คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้ำหนีค้ือ เจ้ำหนีค้่ำแก๊ส LPG ของ TG โดย ณ สิน้ ปี 2558 มีสดัสว่น
ประมำณร้อยละ 65.93 ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำรวม 

2) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ณ สิน้ปี 2558 จ ำนวน 214.17 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้
เพ่ือใช้หมนุเวียนและใช้เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยได้ช ำระคืนตัว๋แลกเงินทัง้หมดแล้วในเดือนกมุภำพนัธ์ 2559 

3) เงินกู้ ยืมระยะยำวของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยเงินกู้ ยืม 2 รำยกำรหลกั คือ เงินกู้ ยืมระยะยำวของ TG กบัธนำคำร
พำณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 30 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงคลงัจัดเก็บก๊ำซ LPG ท่ีจังหวดัปทุมธำนี และเงินกู้ ยืม
ระยะยำวของ GG วงเงิน 27.10 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรจดัซือ้รถขนสง่ โดย ณ สิน้ปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีมลูคำ่เงิน
กู้ ยืมระยะยำว 2 รำยกำรดงักล่ำวคงค้ำงอยู่ทัง้สิน้ 9.50 ล้ำนบำท และ 24.60 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีก ำหนดใน
กำรจ่ำยช ำระคืนดงันี ้
 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
TG 6.00 6.00 6.00 3.50 
GG 0.60 0.48 - 24.60 
รวม 6.60 6.48 6.00 28.10 

 

รายจ่ายลงทุน 

ปี 2556 – ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวรลดลงเป็นมลูค่ำเท่ำกับ 10.48 ล้ำนบำท 7.27 ล้ำน
บำท และ 4.79 ล้ำนบำทตำมล ำดบั และมีกำรลงทนุในบริษัทร่วม 2 แห่งด้วยมลูค่ำกำรลงทุนทัง้สิน้ 166.01 ล้ำนบำท เพ่ือ
กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธรุกิจ 

 

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 

ในสว่นของควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงของเงินทนุ เม่ือพจิำรณำประกอบกบัแหลง่ท่ีมำและแหล่งใช้ไปของเงินทุน
พบว่ำ กลุ่มบริษัทฯ มีกำรกำรจัดหำสนิทรัพย์ระยะยำวโดยใช้แหลง่เงินทุนระยะยำวทัง้จำกกำรก่อหนี ้และส่วนของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกั ดงัจะเห็นได้จำก ณ สิน้ปี 2556 – 2558 กลุม่บริษัทฯ จัดหำเงินทุนจำกส่วนของผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ ยืมระยะยำวของ
กลุม่บริษัทฯ ซึ่งมีสดัสว่นรวมกนัเท่ำกบัร้อยละ 70.05 ร้อยละ 70.68 และร้อยละ 57.54 ของสนิทรัพย์รวมแตมี่เงินลงทนุสนิทรัพย์
ระยะยำว อันได้แก่ ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ในสดัส่วนท่ีต ่ำกว่ำ คือร้อยละ 57.64ร้อยละ 36.06  และร้อยละ 26.37 ของ
สินทรัพย์รวมในแตล่ะช่วงเวลำ 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

จำกโครงสร้ำงของเงินทุนประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งท่ีมำและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มตำมท่ี ได้กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีใช้เงินลงทุนระยะยำวบำงส่วนไปใช้ในกำรจัดหำ
สนิทรัพย์หมนุเวียนระยะสัน้ และเม่ือพจิำรณำรำยละเอียดของสนิทรัพย์หมนุเวียนนัน้ พบวำ่ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดหรือรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดในสดัส่วนประมำณร้อยละ 7 – 32 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2556 – 2558 รวมทัง้ลกูหนีก้ำรค้ำของกลุ่ม
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บริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีมีระยะเวลำเครดติประมำณ 7 - 10 วนั ส่งผลให้สภำพคลอ่งของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์
ท่ีดีมำก  

ในส่วนของสภำพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2556 - 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำร
ด ำเนินงำนทัง้สิน้ 48.13 ล้ำนบำท 74.95ล้ำนบำท และ (18.04) ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทนุเท่ำกับ 
9.22 ล้ำนบำท 32.18 ล้ำนบำท และ 260.54 ล้ำนบำท โดยในปี 2558 เป็นกำรใช้ไปในกำรจ่ำยลงทนุในบริษัทร่วม จ ำนวน 2 
แห่งเป็นหลกั ในสว่นกิจกรรมกำรจดัหำเงินนัน้ กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดรับมำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 181.84 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นกำรรับเงินจำกกำรออกตัว๋แลกเงิน 214.17 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 24.00 ล้ำนบำท และในปี 2557 เท่ำกับ 
114.84 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรรับเงินจำกกำรเพิม่ทนุ 151.28 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 25.95 ล้ำนบำท 

 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

จำกอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของกลุ่มบริษัทฯ ท่ียังอยู่ในระดับต ่ำกว่ำ 1x และภำยหลงัจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในระหว่ำงปี 2557 ท ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯปรับตวัเพิ่มขึน้ทัง้จำกทุน
ช ำระแล้วและจำกส่วนเกินมลูคำ่หุ้น จำกกำรท่ีรำคำเสนอขำยหุ้นสงูกว่ำรำคำท่ีตรำไว้ ซึ่งผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่ำใน
กรณีท่ีบริษัทต้องจัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในกำรขยำยกิจกำรในอนำคต กลุ่มบริษัทจะมีศกัยภำพในกำรก่อหนี ้
เพิม่ขึน้ รวมทัง้มีทำงเลือกอ่ืนๆ ในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิภำยหลงักำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้วด้วยควำมระมดัระวงั   บริษัทฯขอรับรอง

ว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด  หรือไม่ขำดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่  
 

1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำ ปี ได้แสดง
ข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ แล้ว  

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของบริษัทฯ อย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัติำมระบบดงักลำ่ว  

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคุมดแูลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว  และ
บริษัทฯได้แจ้งข้อมลูกำรประเมนิระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 4  พฤศจิกำยน  2558  ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญของ
ระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ  

 

ในกรณีนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่ เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับท่ีได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว  บริษัทฯได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนิตำ   ตรีวีรำนวุฒัน์  เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใด ไมมี่ลำยมือช่ือ
ของนำงสำวนิตำ     ตรีวีรำนุวฒัน์ ก ำกับไว้ บริษัทฯจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทฯได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดงักลำ่วข้ำงต้น  

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นำยประเสริฐ    ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 
 

นำงสำวนิตำ     ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จดักำร  
 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นำงสำวนิตำ      ตรีวีรำนวุฒัน์ 

 

กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จดักำร 
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เอกสารแนบ 1 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ  ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจควบคุมและ 
เลขานุการบริษัท 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยวิศิษฎ์  อคัรวิเนค 
- กรรมกำรอิสระ /  
  ประธำนกรรมกำร / 
  กรรมกำรตรวจสอบ  

68 ปริญญำโท :  
-Master of Management 
 สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ     
ศศินทร์  จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 

ปริญญำตรี :  
-วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้ำ)   
 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

ผ่านการอบรม : 
-ประกำศนียบตัร หลกัสตูร
ผู้บริหำรระดบัสงู 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ  
( CMI 6 ) 
 
- DCP 49/2004 ,  RCP 12/2005,  
 Finance for non-finance   
director 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2555 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
  

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิกรรมกำร
มำตรฐำนแหง่ชำต ิ
 

กระทรวงอตุสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำร 

ปัจจบุนั 
 
2548 – 2551 

กรรมกำรวิศวกรอำวโุส 
 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 

สมำคมวิชำชีพ 
 
พลงังำนไฟฟ้ำ 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 
 
 
 
 
 

นำยเจริญ ประจ ำแท่น 
- กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

68 ปริญญำโท : 
- รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต  
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ปริญญำตรี : 
- วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี 
 
-นิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
 

ผ่านการอบรม : 
- DCP 88/2007 ,  ACP14/2006,  
  DCP 56/2006 ,  QFR/2006 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2555  - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ /กรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2555 – ปัจจบุนั อนกุรรมกำรติดตำมกำร
ประเมินผลโครงกำร
กองทนุรอบโรงไฟฟ้ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
กิจกำรพลงังำน 

หน่วยงำนรำชกำร 

2555 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินกำรตรวจกำรณ์
แบบบูรณำกำร 
 

ส ำนักงำนปลดัส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

หน่วยงำนรำชกำร 

2553 – 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล 
 

กระทรวงพลงังำน หน่วยงำนรำชกำร 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นำยธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ 
- กรรมกำรอิสระ /  
  กรรมกำรตรวจสอบ  

38 ปริญญำโท :  
-บญัชีมหำบณัฑิต  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
 

ปริญญำตรี :  
-บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 
 
ผ่านการอบรม : 
- DAP 113/2014 ,  
   DCP 199/2015 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน  
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2553 – ปัจจบุนั  
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 

อำจำรย์ประจ ำ 
 
 
อนกุรรมกำรมำตรฐำน
สอบบญัชี 

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

สถำบนักำรศกึษำ 
 
 
สมำคมวิชำชีพ 

2554 – ปัจจบุนั ผู้แทนสภำวิชำชีพบญัชี  
ผู้ตรวจสอบหลกัสตูรกำร
บญัชี 
 

สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

สมำคมวิชำชีพ 

  . 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 นำยชพูงศ์  ธนเศรษฐกร 
- กรรมกำรอิสระ 
 

58 ปริญญำโท : 
- MBA University of Detroit,  
USA 
 
ปริญญำตรี :  
-วิทยำศำสตร์  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
ผ่านการอบรม 
- DCP 19/2002 , ACP 21/ 2008, 
 MFR 6/2008 , MIR 3/ 2008 
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ/ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บมจ. อีเอ็มซ ี รับเหมำก่อสร้ำง 

2551 – 2558 กรรมกำรผู้จดักำร บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป ธุรกิจหลกัทรัพย ์

5 นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 
- กรรมกำร / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร /  
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 

54 มศ.5 : โรงเรียนบดนิทรเดชำ  
(สิงห์ สิงหเสนี) 
 
ผ่านการอบรม 
- DAP 103/2013  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

16.18 สำมีของ 
นำงสำกำญจนำ 
 ริมพณิชยกิจ 
บิดำของ 
นำงสำวนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร/
ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำร 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บจก. ทำคนิู (ประเทศไทย) ติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์
และท่อก๊ำซ
อตุสำหกรรม 

2543 - 2558 กรรมกำร บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 

2538 - 2558 ผู้บริหำร บจก. รำชพฤกวิศวกรรม ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นำงสำวกำญจนำ  ริมพณิชยกิจ 
- กรรมกำร /  
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

 

56 ปริญญำตรี :  
-บริหำรธุริจ 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 

ผ่านการอบรม : 
 - DAP 103/2013 , 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

ไม่ม ี ภรรยำของ 
นำยประเสริฐ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 
มำรดำของ 
นำงสำวนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน/
กรรมกำร 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2538 – 2558 กรรมกำรบริษัท บจก. รำชพฤกษ์วิศวกรรม ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 

7 นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 
- กรรมกำร /  
 รองกรรมกำรผู้จดักำร  
 ฝ่ำยจดัซือ้ ฝ่ำยธุรกำร   

29 ปริญญำโท : 
- Msc International Financial 
Management, Queen Mary 
university of London 
ปริญญำตรี : 
- Beng  Mechanical 
Engineering, University of 
Nottingham 
- วิศวกรรมศำสตร์ (เคร่ืองกล)   
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ผ่านการอบรม : 
- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013 
  CDP 208/2015  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 

19.08 บุตรของ 
นำยประเสริฐ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 
และนำงสำว
กำญจนำ 
ริมพณิชยกิจ 

2554 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป/
กรรมกำร 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2557 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2554 

กรรมกำร 
 
วิศวกร 

บจก. ทำคนิู (ประเทศไทย) 
 
บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม 
 

ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 



 

  121 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8 นำงสำวฉตัรประภำ  จนัทร์ศรี 
- รองกรรมกำรผู้จดักำร 
  ฝ่ำยขำย 
 
 

49 ปริญญำตรี :  
-บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
มหำวิทยำลยับ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2556 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยขำย 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร/
กรรมกำร 
 
 

บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 

9 นำยเจริญชยั  อ ำนำจสมบูรณ์สขุ 
-รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยควำมปลอดภยั 
 

57 ปริญญำตรี :  
-วิศวกรรมเคร่ืองกล (เคร่ืองกล) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2544 – ปัจจบุนั 

รองกรรมกำรผู้จดักำร
ฝ่ำยควำมปลอดภยั 
 
กรรมกำรผู้จดักำร/
กรรมกำร 
 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
บจก. รำชพฤกวิศวกรรม 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
 
 

10 นำงฐิติมำ ธนำปกิจ 
- ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

35 ปริญญำโท : 
- บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ปริญญำตรี :  
-บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
2554 – 2556 
 
 
2547 – 2551 
 

ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอำวโุส 

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

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
บริหำรจดักำรควำม
เส่ียง 
 
ตรวจสอบบญัชี 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11 นางสาวธนษา  กิตติรดานันท ์
- เลขำนกุำรบริษัท (ได้รับแตง่ตัง้
จำกที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่  19 
มกรำคม 2559) 
 

45 - ปริญญาโท    E-MBA  

    สาขาการจดัการ     

   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ      

ประสานมิตร 
- ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

ผ่านการอบรม : 
- Company Secretary Program    
  (CSP รุ่น 50/2013 )  
  หลกัสูตรส าหรับเลขานุการบริษทั 
 

- Company Reporting Program    
(CRP รุ่น 5/2013 ) 

   หลกัสูตรต่อเน่ืองส าหรับ
เลขานุการบริษทั 
 

- Anti – Corruption : The Practical 
Guide  (ACPG รุ่น 4/2013 ) 

  หลกัสูตรต่อตา้นการทุจริตและ   
คอร์รัปชัน่ 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2555  - 2557 
 
 
2545 –  2556 
 
 
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายส านักก ากบั
และกฏระเบียบ 
   
- ผูจ้ดัการฝ่ายส านักก ากบั
และกฏระเบียบ 
  
- รองผูอ้  านวยการ  ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 
 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  
 
 บริษทั จี แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน)    
 
  บริษทั อินเทอร์เน็ต (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
สินเชื่ออปุกรณ์
กำรเกษตร 
 
ให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ:  V = ประธานกรรมการ  C = ประธานกรรมการตรวจสอบ  E = ประธานกรรมการบริหาร    R = ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 X = กรรมการ     Y = กรรมการอิสระ    AC = กรรมการตรวจสอบ    Z = กรรมการบริหาร       MD = กรรมการผู้จัดการ       M = ผู้บริหาร 
    

    

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. 
ทาคูนิกรุ๊ป 

บจก. 
ทาคูนิ 

(ประเทศไทย) 

บจก. 
ราชพฤกษ์ 
วิศวกรรม 

บจก. 
จีแก๊ส 

โลจิสตกิส์ 

บมจ. 
อีเอ็มซ ี

บจก. 
นิวแมน กรีน 

บจก. 
ซี เอ แซด 
(ประเทศ
ไทย) 

บจก. 
เวลล์โคราช 
เอ็นเนอร์ยี่ 

บมจ. 
พีเออ ี
ประเทศ
ไทย 

1. นำยวศิษิฐ์ อคัรวเินค V,  AC , Y         
2. นำยเจริญ ประจ ำแท่น C , AC , Y              V 
3. นำยธีรชยั ธีรชยั AC , Y         
4. นำยชพูงศ์ ธนเศรษฐกร R , Y    AC , Y     
5. นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ E, MD , X, Z        MD      X  
6. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ M , X , Z         
7. นำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ M , X , Z     X X   
8. นำงสำวฉัตรประภำ จนัทร์ศรี M   MD      
9. นำยเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ M  MD       
10. นำงฐิตมิำ ธนำปกิจ M         
11. นำยสมชยั             ก้ำนบวัแก้เว  X X X   X   
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เอกสารแนบ 2 
 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 
ของบริษัทย่อย 
 
 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บจก. ทาคูนิ  
(ประเทศไทย) 

บจก. ราชพฤกษ์
วศิวกรรม 

บจก. จีแก๊ส  
โลจสิตกิส์ 

1 นำยประเสริฐ     ตรีวีรำนวุฒัน์   MD   
2 นำงสำวนิตำ    ตรีวีรำนวุฒัน์ P    
3 นำงสำวฉัตรประภำ    จนัทร์ศรี   P , MD 
4 นำยเจริญชยั    อ ำนำจสมบรูณ์สขุ  P ,  MD  
5 นำยสมชยั                  ก้ำนบวัแก้ว P P P 

 
หมายเหตุ :  P = กรรมกำร MD = กรรมกำรผู้จดักำร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
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ช่ือ – นามสกุล 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 
หน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 
 
 
 
 
 

 

 

นายศกัดิ์ศรี   อ  าพวนั 
- หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 
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ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ     

   สาขาการบญัชี (มหาวทิยาลยัรามค าแหง) 

ฝึกอบรม : 
-  ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในหลกัสูตร 1 
(สมาคมนักบญัชีและผูต้รวจสอบบญัชีแห่งประเทศไทย) 

– ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในหลกัสูตร 2 
(สมาคมนักบญัชีและผูต้รวจสอบบญัชีแห่งประเทศไทย) 

– หลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ด ีโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

– วธีิการประเมินความส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

– Operational Auditing 
– การบริหารจดัการเทคโนโลย ี
– Enterprise Risk Management (ERM) 
– Internal Auditing : Current Trend & Best Practices 
– กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในตำมแนว 
    COSO 

ปี 2551- ปัจจุบนั 
 
 
 
 
ปี 2546  - 2550 
 
 
ปี 2545 –  2546 
 
ปี 2540–  2544 
 
ปี 2535 -  2540 
 
 
 

- หัวหน้าสายงานบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ
ถายใน  
- ผูจ้ดัการอาวโุส-ส่วนบริหารความเส่ียงและ
ตรวจสอบภายใน 
 
- ผูจ้ดัการ – ส่วนตรวจสอบภายในและการจดัการ 
  ผูจ้ดัการ – แผนกตรวจสอบบญัชี 4 
 
- ผูจ้ดัการ – แผนกตรวจสอบบญัชี 4 
   
- ผู้ช่วยจดักำร – แผนกตรวจสอบบญัชี 4 
 
- ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี – แผนกตรวจสอบบญัชี 4 
  และ 5  
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัตงิาน : 
1. ตรวจสอบภำยในของลกูค้ำแต่ละรำย ก ำหนดเป้ำหมำย 
กลยทุธ์ วำงแผน และติดตำมกำรปฎิบตัิงำนให้เป็นไปตำม
แผนงำนก ำหนด 
 

2. เสนอบริกำรต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ตรวจสอบภำยใน 
 
3.ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยในแก่
ทีมงำนและประสำนกำรปฏิบตัิงำนกบัลกูค้ำ 
 
 
 

 
ช่ือ – นามสกุล 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 
หน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  
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นางสาวธนษา  กิตติรดานันท ์
- หัวหน้างานก ากบัดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบริษทั 
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- ปริญญาโท    E-MBA สาขาการจัดการ     

   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 

 

- ปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
ฝึกอบรม : 
- Company Secretary Program  (CSP รุ่น 50/2013 )  
  หลักสูตรส าหรับเลขานุการบริษัท 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
- Company Reporting Program  (CRP รุ่น 5/2013 )  
  หลักสูตรต่อเน่ืองส าหรับเลขานุการบริษัท 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

- Anti – Corruption : The Practical Guide             
(ACPG รุ่น 4/2013 ) 

  หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2556  - 2557 
 
 
2545 –  2555 
 
 
 
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายส านักก ากบัและกฏระเบียบ 
  บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายส านักก ากบัและกฏระเบียบ 
  บริษทั จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
- รองผูอ้  านวยการ  ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
  บริษทั อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัตงิาน : 
ท ำหน้ำที่เป็นศนูย์กลำงกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั  
นโยบำย  และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. , ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย , กระทรวงพำณิชย์ , กรมสรรพำกร หรือ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท   
 
จดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำนและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบ  ตำมวิธีปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้   
 
ส่ือสำรให้พนักงำนได้รับรู้วธีิกำรปฏิบตัิงำนและควบคมุ
ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตำมกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง , ในงำน
ที่รับผิดชอบ  เพื่อปฏิบตัิให้ถกูต้องครบถ้วน  อย่ำงเคร่งครัด 
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รายละเอียดเก่ียวกับ 
รายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
   

- ไม่มี  - 
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อื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี  - 
 
 


