นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยกลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ กำหนด
วิสยั ทัศน์และเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน เพื่อกำรขยำยตัวและเติบโตในอนำคตไว้ ดงั นี ้
กลุม่ บริษัทฯ กำหนดวิสยั ทัศน์ในกำรดำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวม เพื่อให้ ขยำยตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทุก
บริษัทในกลุ่ม โดยประกอบธุรกิจในลักษณะที่สำมำรถเกื ้อหนุนกันได้ ประกอบกับเน้ นกำรทำธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกู ค้ ำ
แต่ละรำย ทังกำรจ
้
ำหน่ำยก๊ ำซ กำรขนส่งก๊ ำซ กำรให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ กำรให้ บริกำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้
คำปรึกษำทำงด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมระบบก๊ ำซ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับประโยชน์สงู สุด ตลอดจนเป็ นกำรสร้ ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำ รวมทังเป็
้ นกำรรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ไปพร้ อมกัน
ทังนี
้ ้กลุม่ บริษัทฯ กำหนดเป้ำหมำยที่จะเป็ นหนึ่งในผู้นำของกลุม่ ผู้ประกอบกำรธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซขนำดกลำง
และขนำดเล็ก ทังในส่
้ วนของก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงขยำยกำรประกอบธุรกิจไปในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ
ธรรมชำติอดั (NGV) เพิม่ ขึ ้น

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
 บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) : TG
TG กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจที่จะขยำยไปยังธุรกิจปลำยนำ้ เพิ่มขึ ้นเพื่อเข้ ำถึงผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ำย ซึ่ง
จะนอกจำกจะทำให้ TG มีกำรให้ บริกำรในลักษณะครบวงจรเพิ่มขึ ้น ยังเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ของบริ ษัทฯ อีกด้ วย ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ กำหนดวัตถุประสงค์ในกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ว่ำ ต้ องกำรใช้ ลงทุนในสถำนี
บริ กำรก๊ ำซก๊ ำซ LPG เพื่อจำหน่ำยให้ แก่ผ้ บู ริ โภคโดยตรง แต่ด้วยนโยบำยพลังงำนที่ยังไม่ชัดเจนในส่วนของค่ำกำรตลำด
ของสถำนีบริกำร บริษัทฯ จึงชะลอกำรลงทุนในสถำนีบริกำรจนกว่ำนโยบำยจะชัดเจนมำกขึ ้น

 บริ ษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด : TT
TT กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจโดยจะมุ่งเน้ นไปยังกำรให้ บริกำรติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้น
ทังในส่
้ วนของท่อก๊ ำซ LPG ซึ่งปั จจุบนั ภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคุมและกำหนดมำตรฐำนในกำรติดตังและระบบควำม
้
ปลอดภัยไปยังกลุ่มผู้ใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชื อ้ เพลิงในกำรหุงต้ มเพิ่มขึน้ ซึ่งจะทำให้ TT มี ฐ ำนลูกค้ ำที่ เพิ่มขึน้ รวมทัง้ กำร
ก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ เพื่อรองรับกำรเก็บสำรองก๊ ำซของผู้ค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญ ญัติกำรค้ ำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543
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 บริ ษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด : RE
RE ก ำหนดเป้ ำหมำยในกำรด ำเนิน ธุรกิ จ โดยจะขยำยกำรประกอบธุรกิ จ ไปยังกำรให้ บ ริ ก ำรทดสอบและ
ตรวจสอบทำงวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing เพิ่มขึน้ โดยเฉพำะในส่วนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับก๊ ำซธรรมชำติ
NGV และน ้ำมัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของภำครัฐที่มีกำรขยำยกฎระเบียบเพื่อเพิ่ มควำมปลอดภัยในส่วนดังกล่ำว
รวมทัง้ จะมุ่งเน้ นกำรให้ บริ กำรในลักษณะกำรอบรม เรื่ อ งกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
เพิม่ ขึ ้น ซึ่งจะเป็ นกำรสร้ ำงภำพลักษณ์ในกำรประกอบธุรกิจของ RE ให้ มีควำมน่ำเชื่อถือเพิม่ ขึ ้นอีกด้ วย

 บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด : GG
GG กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรให้ บริ กำรไปยังลูกค้ ำนอกกลุ่มบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำก
ปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ นกำรให้ บริ กำรแก่ TG เป็ นหลัก เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรแสวงหำรำยได้ รวมทัง้ จะพิจำรณำโอกำสและควำม
เป็ นไปได้ ในกำรให้ บริกำรขนส่งก๊ ำซธรรมชำติ NGV เพิม่ ขึ ้น
ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เข้ ำสู่กำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวตังแต่
้ ปี 2538 โดยก่อตังบริ
้ ษัท
รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จ ำกัด (“RE”) เพื่อ ให้ บริ กำรที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ ำนวิศวกรรมแก่สถำนี
บริ กำรก๊ ำซ LPG ต่อ มำได้ ขยำยขอบเขตในกำรดำเนินธุรกิจ ไปยังธุรกิจ จำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับระบบก๊ ำซ และ
เล็งเห็นโอกำสในกำรเติบโตในธุรกิจดังกล่ำว จึงได้ จัดตัง้ บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ขึ ้นในปี 2545 เพื่อ
จำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ ซึ่งต่อมำได้ ขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังบริ กำรติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรม
และระบบก๊ ำซรถยนต์อีกด้ วย
นอกจำกนันในช่
้ วงปี 2543 ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เล็งเห็นโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียม
เหลว จึงได้ จัดตังบริ
้ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”) ขึ ้นเพื่อให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซให้ แก่ บริ ษัท เชฟรอน (ประเทศไทย)
จ ำกัด เนื่ อ งจำก ณ ขณะนัน้ บริ ษั ท ฯ ดังกล่ำวมีน โยบำยยกเลิก หน่วยงำนขนส่งภำยในองค์ กรโดยใช้ กำรว่ำจ้ ำงจำก
บุค คลภำยนอกทดแทน จำกกำรด ำเนิ นธุรกิ จ ร่ วมกับ เชฟรอนทำให้ กลุ่มบริ ษั ทเล็งเห็ น โอกำสในกำรทำธุรกิ จ ค้ ำก๊ ำ ซ
ปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas หรื อก๊ ำซ LPG) จำกนันในปี
้
2550 ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ จึงได้ จดั ตัง้ บริษัท ทำคูนิ
กรุ๊ ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ “TG”) เดิม ชื่ อ “บริ ษั ท แคปปิ ตอล จี จ ำกัด ” ขึน้ เพื่ อ ประกอบกิ จ กำรค้ ำก๊ ำ ซ
ปิ โตรเลียมเหลวโดยใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ย้ นแก๊ ส” ต่อมำได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อใช้ ในกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ ยื่นขอใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบกิจกำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง
ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กับสถำนีบริ กำร
ได้ โดยตรง และได้ เริ่มจำหน่ำยก๊ ำซในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ในปี 2554 บริ ษั ท ทำคูนิ กรุ๊ ป จ ำกัด ก่ อ สร้ ำงคลังเก็บ ก๊ ำซ LPG ขนำดบรรจุ 1,000 ตัน บนพื น้ ที่ 8 ไร่ ในนิ ค ม
อุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็ นคลังสำรองก๊ ำซ LPG ตำมกฎหมำยและเป็ นจุดกระจำยก๊ ำซ LPG ไป
ยังลูกค้ ำในจังหวัดในภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำง ซึ่งทำให้ กลุม่ บริษัทมีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำเพิม่ ขึ ้นจำกเดิม
ในปี 2555 บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ LPG แห่งที่ 2 บนพืน้ ที่ ของบริ ษัท ฯ ขนำด 7 ไร่ ใน
จังหวัดปทุมธำนี เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริ ษัทในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยที่จะใช้ เป็ นจุดกระจำยก๊ ำซ LPG ในเขต
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กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งคลังก๊ ำซแห่งที่ 2 นี ้จะสำมำรถบรรจุก๊ำซได้ 400 ตัน ปั จจุบนั ดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ
และอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตเปิ ดใช้ งำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ท ำกำรปรั บ โครงสร้ ำงกำรถื อ หุ้ นเพื่ อ เตรี ย มเข้ ำจดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ออกหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อระดมทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้ แก่ครอบครัวตรี วี
รำนุวฒ
ั น์ โดยครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ทำกำรชำระค่ำหุ้ นเพิ่มทุนด้ วยหุ้นของบริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริ ษัท จี
แก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด และ บริ ษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด ที่แต่ละท่ำนถืออยู่ ทำให้ ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ ำงแล้ ว
บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ วของแต่ละบริษัท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาได้ ดังนี ้
ปี
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557

ปี 2559

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วเป็ น 50 ล้ ำนบำท เพื่อยื่นขอรับใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ ำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญ ญั ติ กำรค้ ำนำ้ มันเชื อ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และเริ่ ม
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ไปยังสถำนีบริกำรทังในเขตพื
้
้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ม.ค. ย้ ำยสำนักงำนใหญ่มำยัง 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค
เขตบำงแค กรุงเทพฯ
ก.ย. ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ LPG ขนำด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิจิตร และ
ขยำยกำรจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ในเขตพื ้นที่ภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำง
ส.ค. เริ่มก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซที่ จ. ปทุมธำนี
ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริ ษัท ฯ เป็ น 130 ล้ ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ ำงทำงธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็ นกำรจ่ำยชำระกำรซือ้ หุ้น
ของ บริ ษั ท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริ ษั ท จี แ ก๊ ส โลจิ ส ติก ส์ จ ำกัด และบริ ษั ท รำชพฤกษ์
วิศวกรรม จำกัด จำกครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เพื่อรวมเข้ ำเป็ นบริษัทย่อยภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ ำงของกลุม่ ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ได้ ทำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริกำร
ก๊ ำซ และโรงบรรจุก๊ำซซึ่งตนเองถือครองอยู่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่ำวเพื่อขจัดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์
ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกช ำระแล้ วเป็ น 150 ล้ ำนบำท เพื่ อ ใช้ เป็ นเงินทุนในกำรดำเนิ นงำนของ
บริษัทฯ และซื ้อรถขนส่งก๊ ำซของบริษัทย่อย
เม.ย. แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน พร้ อ มกับเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จ ำก 10 บำทต่อ หุ้นเป็ น 0.50
บำทต่อ หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 200 ล้ ำนบำท (400 ล้ ำนหุ้น) เพื่ อ รองรับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญ เพิ่มทุนจำนวน 100 ล้ ำนหุ้นให้ แก่ประชำชนทั่วไป และยื่นเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
มค. เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้ ำนบำทและเรี ยกชำระแล้ วเป็ น 400 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในกำร
ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ
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วิสัยทัศน์
เป็ นหนึ่งในผู้นาธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้ นคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ
1. ขยายการดาเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์ กร
2. ให้ บริ การอย่ างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์ กรและบุคลากร
อย่ างต่ อเนื่อง
3. มุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีท่ ที นั สมัย ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้

โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ ละบริษัทดังนี ้
1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)
ก่อ ตังเมื
้ ่อ วันที่ 26 มีนำคม 2550 ดำเนินธุรกิจ จัดจ ำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยเป็ นผู้ประกอบกิจ กำรค้ ำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งสำมำรถจัดจำหน่ำยก๊ ำซ
LPG ให้ กบั สถำนีบริกำรและโรงบรรจุก๊ำซได้ ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 200 ล้ ำนบำท
2) บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด (“GG”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2543 ดำเนินธุรกิจให้ บริกำรขนส่งก๊ ำซ LPG ทำงบก โดยได้ รับอนุญำตให้ เป็ น
ผู้ขนส่งน ้ำมันตำมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัตผิ ้ คู ้ ำน ้ำมัน พ.ศ. 2543 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 15
ล้ ำนบำท
3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด (“TT”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 4 กันยำยน 2545 ดำเนินธุรกิจติดตังระบบก๊
้
ำซ ในรถยนต์ และติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซสำหรับ
อุตสำหกรรมรวมถึงจำหน่ำยอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบก๊ ำซ โดยมีสถำนบริ กำรติดตัง้ ก๊ ำซรถยนต์ที่สำนักงำน
ใหญ่ของบริษัทฯ บนถนนกำญจนำภิเษก ปั จจุบนั TT มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 50 ล้ ำนบำท
4) บริษัท ราชพฤกษ์ วศิ วกรรม จากัด (“RE”)
ก่อ ตังเมื
้ ่อ วันที่ 9 พฤษภำคม 2538 ดำเนิ นธุรกิจ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรมด้ วยเทคนิคไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้ นกำรตรวจสอบระบบก๊ ำซในโรงงำน
อุตสำหกรรม สถำนีบริกำร และยำนยนต์เป็ นหลัก ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 20 ล้ ำนบำท
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5) บริษัท นิวแมน กรีน จากัด (“NM”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนประเภทต่ำงๆ และให้ บริกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรของบริ ษัทในกลุ่ม
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 150 ล้ ำนบำท

โครงสร้ างรายได้ ตามประเภทธุรกิจ
ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากธุรกิจ

1,007.57

ปี 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

74.48 1,081.42

ปี 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

89.80 1,087.10

1. จัดหา จาหน่ ายก๊ าซ LPG

TG

2. บริ การขนส่ ง LPG

GG
TT

21.00
270.57

1.55
20.00

21.34
60.25

1.77
5.00

9.73
74.77

0.81
6.18

RE

53.74

3.97

41.25

3.43

37.61

3.11

3.บริ การติดตัง้ ระบบก๊ าซและจาหน่ าย
อุปกรณ์
4.บริ การตรวจสอบความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

รวมรายได้ จากการขาย/บริการ

1,352.88 100.00

1,024.26 100.00

89.90

1,209.21 100.00

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ ำงกลุ่มบริ ษัทในปี 2555 ทำให้ กลุ่มบริ ษัทและผู้ถือ หุ้นใหญ่ ได้ แก่ ครอบครัวขอ งคุณ
ประเสริ ฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ไม่มีกำรดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื ออำจแข่งขันกับบริ ษัท ฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้
ถือหุ้นใหญ่มีกำรประกอบธุรกิจในสถำนีบริกำรก๊ ำซและโรงบรรจุก๊ำซ ได้ แก่ บริ ษัท มิดเดิลจี จำกัด บริ ษัท แพรกษำ จำกัด
บริษัท วังวิจิตร จำกัด และ บริ ษัท ไพโอเนียร์ ปิ โตรเลียม จำกัด ร่วมกับพี่น้องและเพื่อนโดยเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย อย่ำงไรก็
ตำม ในกำรปรับโครงสร้ ำงกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริ ฐได้ ขำยหุ้นสำมัญของบริษัทดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหลักของแต่
ละบริษัทเพื่อขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ ได้ นอกจำกนัน้ เพื่อป้องกันมิให้ มีกำรทำธุรกิจทับซ้ อนระหว่ำง
ครอบครัวกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ นอำจเหตุให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ได้ ในอนำคต และเพื่อรักษำสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็ นธรรม ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ โดยคุณประเสริฐ คุณกำญจนำ คุณนิตำ และคุณ
ฐำกูร ได้ ทำสัญ ญำกับบริ ษัท ฯ ว่ำแต่ละท่ำนรวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงำน
หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขันได้ กบั บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังไม่
้ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว
ก๊ ำซธรรมชำติ และน ้ำมัน โดยสัญญำนี ้มีผลผูกพันจนกว่ำครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ทงั ้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกันต่ำกว่ำร้ อยละ 10
ของทุนชำระแล้ วของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใดเป็ นผู้บริหำรของบริษัทฯ

6

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG)
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุม่ ธุรกิจหลักออกเป็ น 5 กลุม่ คือ
1. ธุรกิจจัดหำ จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ดำเนินกำรโดยบริษัทฯ เป็ นผู้ค้ำก๊ ำซ LPG ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 7
ทำหน้ ำที่จดั หำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG
2. ธุรกิจขนส่งก๊ ำซ LPG ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (GG) ซึ่งเป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซที่ได้ รับอนุญ ำตตำมมำตรำ 12
ทำหน้ ำที่ขนส่งก๊ ำซให้ กบั บริษัทฯ และลูกค้ ำ
3. ธุรกิจบริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT) ให้ บริกำรก่อสร้ ำง
และให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซ LPG และ NGV สำหรั บยำนยนต์ รวมถึงจำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อ งกับ
ระบบก๊ ำซ
4. ธุรกิจ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ดำเนิ นกำรโดยบริ ษัท ย่อ ย (RE)
ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมสำหรับระบบงำนท่อก๊ ำซและอุปกรณ์ นิรภัย
สำหรับอุตสำหกรรมและสถำนี บริ กำร ไปจนถึงกำรให้ บริ กำรตรวจสอบระบบก๊ ำซสำหรับยำนยนต์ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
5. ธุรกิ จ กำรลงทุน ในบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุรกิจ ผลิต และจ ำหน่ ำยไฟฟ้ ำจำกพลังงำนทดแทนประเภทต่ำงๆ
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (NM) เป็ นกำรลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนประเภทต่ำงๆ และให้ บริ กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรของบริ ษัทใน
กลุม่
ธุรกิจจัดหำจำหน่ำยและขนส่งก๊ ำซ LPG เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัท โดยมีรำยได้ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.48 ร้ อยละ 89.80 ของรำยได้ จำกกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ ดังจะเห็นได้ จำกโครงสร้ ำง
รำยได้ ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
รายได้ จากธุรกิจ
ล้ านบาท

1. จัดหำ จำหน่ำยและขนส่งก๊ ำซ LPG
2. บริ กำรขนส่ง LPG
3. บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซและจำหน่ำยอุปกรณ์
4.บริ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

รวมรายได้ จากการขาย/บริการ

TG
GG
TT
RE

1,007.57
21.00
270.57
53.74

ร้ อยละ

ล้ านบาท

74.48 1,081.42
1.55
21.34
20.00
60.25
3.97
41.25

1,352.88 100.00

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

89.80 1,087.10
1.77
9.73
5.00
74.77
3.43
37.61

1,024.26 100.00

89.90
0.81
6.18
3.11

1,209.21 100.00
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ธุรกิจจัดหาจัดจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัท โดยบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7”) จำกกรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน ให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กับภำคขนส่ง ครัวเรื อนและอุตสำหกรรมได้ โดยจัดจำหน่ำยภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ย้ นแก๊ ส”

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จำกกระบวนกำรแยกก๊ ำซธรรมชำติ
และกระบวนกำรกลัน่ น ้ำมันดิบ ประกอบก๊ ำซโพรเพนและบิวเทน ก๊ ำซ LPG ที่ใช้ ภำยในประเทศไทยส่วนมำกได้ มำจำกกำร
แยกก๊ ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยเป็ นหลัก ด้ วยคุณลักษณะที่มีกำรเผำไหม้ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ มีอตั รำกำรสิ ้นเปลืองน้ อยกว่ำ
และมีรำคำถูกกว่ำน ้ำมันเบนซิน จึงนิยมนำมำใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสำหรับใช้ ในภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรขนส่ง และภำค
ครัวเรื อน โดยจะถูกอัดให้ อยู่ในสภำพของเหลวภำยใต้ ควำมดันเพื่อควำมสะดวกต่อกำรเก็บและขนส่ง นอกจำกนี ้ก๊ ำซ LPG
ยังถูกใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
บริษัทฯ จัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยจัดหำจำกคลังก๊ ำซปตท. โรงกลัน่ น ้ำมัน และผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำย
อื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ำยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ย้ นแก๊ ส” ให้ กบั สถำนีบริกำรก๊ ำซ LPG ที่เป็ นตัวแทนค้ ำต่ำงของ
บริษัทฯ และภำคอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซ LPG โดยกลุม่ บริษัทมีรำยได้ จำกธุรกิจจัดหำ จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG
ในปี 2556 –2558 ดังนี ้

1. สถำนีบริกำรก๊ ำซ LPG
2. ลูกค้ ำอื่นๆ
รวม

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
968.19 96.09 1,023.77 94.67 1,035.14 95.22
39.38
3.91
57.65
5.33
51.95
4.78
1,007.57 100.00 1,081.42 100.00 1,087.10 100.00

รำยได้ เกือบทังหมดของธุ
้
รกิจในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำเกิดจำกกำรจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรจำหน่ำยให้ กบั สถำนีบริกำรก๊ ำซ LPG คิดเป็ นสัดส่วนระหว่ำงร้ อยละ 94.67 – ร้ อยละ 96.09 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยก๊ ำซ LPG และรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำในกลุ่มอื่นๆ อำทิเช่น โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซ LPG เป็ น
เชื ้อเพลิงและมีถงั บรรจุก๊ำซ LPG เป็ นของตนเอง อีกประมำณร้ อยละ 3.91 – ร้ อยละ 5.33 ของรำยได้ จำกกำรขำยก๊ ำซ
LPG

การตลาดและการแข่ งขัน
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยหลักในธุรกิจ จัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของกลุ่มบริษัทได้ แก่ ผู้ประกอบกำรในภำคธุรกิจ
ต่ำงๆ ที่ ใช้ ก๊ำซ LPG เพื่อเป็ นเชื อ้ เพลิง อำทิเช่น สถำนี บริ กำร โรงงำนอุตสำหกรรมที่ ใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชือ้ เพลิง เป็ นต้ น
ปั จจุบนั กลุ่มบริษัทจำหน่ำยก๊ ำซให้ กับสถำนี บริ กำรก๊ ำซ LPG เป็ นหลัก โดยกลุ่มบริษัทมีลกู ค้ ำสถำนีบริกำรประมำณ 80
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รำยทั่วประเทศ โดยรำยได้ จ ำกกำรจ ำหน่ำยให้ กับสถำนี บริ กำรส่วนใหญ่ มำจำกกำรจ ำหน่ำยให้ กับสถำนี บริ กำรในเขต
กรุงเทพฯ ภำคกลำง และภำคตะวันออก
สำหรับลูกค้ ำกลุม่ อื่นๆ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมนัน้ ปั จจุบนั ยังมีสดั ส่วนรำยได้ ไม่มำกนัก เนื่อ งจำกอำนำจต่อรอง
ของลูกค้ ำและระยะเวลำกำรให้ เครดิตเทอมที่ นำนกว่ำลูกค้ ำในกลุ่มสถำนีบริ กำร ทำให้ ปัจจุบันบริ ษัท ฯ เลือกในกำรทำ
ตลำดในส่วนของสถำนีบริ กำรเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะของลูกค้ ำในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมที่สงั่ ซื ้อก๊ ำซ LPG
จำกผู้ค้ำรำยเดิมอย่ำงต่อเนื่อ งและมีปริ มำณกำรจัดซือ้ สม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงเห็นว่ำลูกค้ ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นกลุม่ ที่มี
ศักยภำพและจะเป็ นโอกำสของบริษัทฯ ในกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนำคต โดยบริษัทฯ คำดว่ำภำยหลังกำรเปิ ดใช้
คลังก๊ ำซในจังหวัดปทุ มธำนี จะทำให้ บริ ษัท ฯสำมำรถขยำยธุรกิจ ไปยังส่วนของลูกค้ ำโรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึน้
เนื่องจำกในพื ้นที่ดงั กล่ำวมีโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนมำก

ช่ องทางการจาหน่ าย
เนื่ อ งจำกลูกค้ ำส่วนใหญ่ ของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรและโรงงำนอุตสำหกรรม บริ ษัท ฯ จึงใช้
วิธีกำรติดต่อโดยตรงกับลูกค้ ำโดยมีทีมงำนฝ่ ำยขำยเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ตดิ ต่อดูแลลูกค้ ำแบ่งตำมพื ้นที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อให้
สำมำรถดูแลลูกค้ ำได้ อย่ำงทั่วถึง และด้ วยลักษณะธุรกิจของลูกค้ ำสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมต้ องกำร
ใช้ ก๊ำซ LPG อย่ำงต่อเนื่อง ที มงำนฝ่ ำยขำยจึง ต้ องติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ทรำบถึงปริ มำณ
ควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซของลูกค้ ำ และนำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำที่คำดว่ำลูกค้ ำจะต้ องสัง่ ซือ้ ก๊ ำซเพิ่มเติมเพื่อเป็ นกำร
กระตุ้นให้ เกิดกำรสัง่ ซื ้อ นอกจำกนี ้ยังสำมำรถนำเสนอกำรบริกำรอื่นของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของลูกค้ ำได้ อีก
ด้ วยเพื่อให้ สำมำรถบริ กำรลูกค้ ำได้ อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้ บริ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ นิรภัยสำหรับ
ระบบก๊ ำซภำยในสถำนีบริ กำรหรื อโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้ องทำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่กฎหมำย
กำหนด เป็ นต้ น

การติดต่ อลูกค้ ารายใหม่
บริษัทฯ ใช้ วิธีกำรติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรง โดยฝ่ ำยขำยจะเป็ นผู้ติดต่อขำยก๊ ำซ LPG และเสนอกำรบริ กำรต่ำงๆ
ให้ กับ ลูกค้ ำในพื ้นที่ ที่รับ ผิดชอบ ส ำหรับ ลูกค้ ำรำยใหม่จ ะต้ อ งตรวจสอบเอกสำรของลูกค้ ำ เช่น หนังสือ รับ รองบริ ษั ท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ค้ำ เป็ นต้ น และประเมินระยะทำงและค่ำขนส่งจำกคลังก๊ ำซที่อยู่ใกล้ ที่สดุ โดยเป็ น
คลังก๊ ำซของบริ ษัทฯ หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่บริษัทฯ มีสญ
ั ญำซื ้อขำยก๊ ำซด้ วย จำกนันจึ
้ งให้ ผ้ บู ริหำรพิจำรณำกำรกำหนด
รำคำขำย กำรให้ วงเงินและระยะเวลำชำระหนี ้ โดยพิจำรณำจำกขนำดธุรกิจของลูกค้ ำซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้ ำจะมีระยะเวลำ
ชำระหนี ้ประมำณ 7 - 10 วัน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาและขนส่ งก๊ าซ LPG
แจ้ งปริมาณค้ าประจาปี ต่ อภาครั ฐ

ซือ้ ก๊ าซจากปตท.

ซือ้ ก๊ าซผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น

ขนส่ งและจัดเก็บที่คลัง
ก๊ าซของบริ ษัท

ส่ งก๊ าซให้ ลูกค้ า

ในกำรจัดหำก๊ ำซ LPG นัน้ แต่ละปี บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งยื่ น ขออนุมัติปริ ม ำณค้ ำก๊ ำซ LPG ประจ ำปี ต่อ กรมธุรกิ จ
พลังงำนและส่งรำยงำนแจ้ งปริมำณกำรขำยก๊ ำซ LPG ทุกเดือน พร้ อมทังส
้ ำรองก๊ ำซ LPG ในสัดส่วนร้ อยละ 1 ของปริมำณ
กำรค้ ำที่ยื่นขออนุมตั ิ โดยกรมธุรกิจพลังงำนจะพิจำรณำอนุมตั ิปริ มำณค้ ำตำมศักยภำพในกำรขำยของบริษัท ฯ ตำมโดยดู
จำกปริ มำณขำยที่เกิดขึ ้นจริง ทังนี
้ ้บริษัทฯ สำมำรถยื่นขออนุมตั ปิ ริมำณค้ ำเพิม่ ขึ ้นได้ หำกพิจำรณำเห็ นว่ำปริ มำณกำรขำยมี
แนวโน้ มเพิ่มมำกขึ ้นเกินกว่ำปริ มำณกำรค้ ำที่ได้ รับอนุมตั ิ ปั จจุบนั บริษัท ฯ ได้ รับอนุญำตให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ได้ ปี
ละ 61,500 ตัน โดยสำรองก๊ ำซ LPG ตำมที่กฎหมำยกำหนดที่คลังก๊ ำซของบริษัทในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร
ภำยหลังบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ปิ ริ มำณกำรค้ ำประจำปี จำกกรมธุรกิจพลังงำนแล้ ว บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดหำและ
รับก๊ ำซจำกปตท. หรื อผู้ค้ำตำมมำตำ 7 รำยอื่นๆ ปั จจุบนั บริษัทฯ จัดหำก๊ ำซ LPG จำกสองแหล่งหลักคือ
1. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ ำซและโรงกลัน่ น ้ำมัน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) และ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น ซึ่งมีสดั ส่วนกำรจัดซื ้อเฉลี่ยประมำณร้ อยละ 80 ของปริมำณ
กำรจัดซื ้อทังหมด
้
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรจัดซื ้อจำกปตท.
2. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น โดยมีสดั ส่วนกำรจัดซื ้อเฉลี่ยประมำณร้ อยละ 20 ของปริมำณก๊ ำซ LPG ที่จดั ซื ้อ
ทังหมด
้
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บริษัทฯ ทำสัญญำซื ้อก๊ ำซ LPG กับปตท. และผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่น โดยแจ้ งแผนกำรจัดซือ้ ในแต่ละเดือนให้ กบั ผู้
จำหน่ำย รวมทังมี
้ กำรทบทวนและยืนยันปริมำณกำรซื ้อทุกเดือน

การจาหน่ ายให้ กับลูกค้ าและการขนส่ งก๊ าซจากคลังก๊ าซ
บริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ ำยขำยทำหน้ ำที่ติด ต่อกับลูกค้ ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้ องกำรสัง่ ซือ้ และกระตุ้นให้ เกิด
กำรขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอื่นๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริมกำรขำย โดยควำมถี่ในกำรสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำขึ ้นอยู่กบั ปริมำณขำยของ
แต่ละสถำนีบริกำร เมื่อได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ บริษัท ฯ จะไปรับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซของปตท.หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น
เพื่อจัดส่งให้ กับลูกค้ ำ โดยเกณฑ์ ในกำรเลือ กคลังก๊ ำซที่ จะไปรับก๊ ำซนัน้ จะพิจำรณำจำกระยะทำงกำรขนส่งไปยังลูกค้ ำ
รำคำก๊ ำซของแต่ละคลัง และค่ำผ่ำนคลังกรณี ที่ต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซ ทัง้ นีป้ ั จจุบนั บริ ษัท ฯ รับก๊ ำซ LPG จำกปตท. ที่
คลังก๊ ำซบ้ ำนโรงโป๊ ะ คลังก๊ ำซเขำบ่อยำ และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังก๊ ำซของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่น ในเขต
กรุงเทพฯ และปริ มณฑล ทัง้ นี ้ในกำรขนส่งก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซทุกครัง้ จะต้ องออกใบกำกับกำรขนส่งซึ่งระบุปริ มำณก๊ ำซที่
ขนส่งและสถำนที่ปลำยทำง

ภาพรวมการจัดซือ้ และขนส่ งก๊ าซ LPG ของกลุ่มบริษัท
คลังปตท.
(นครสวรรค์ )

คลัง TG
(พิจิตร)

ลูกค้ า
(ภาคเหนือตอนล่ าง)

8 ตัน / 4 ตัน

คลัง TG
(ปทุมธานี)

คลังปตท.
(บ้ านโรงโป๊ะ)
15 ตัน
คลังปตท.
(เขาบ่ อยา / PTT

Tank)
คลังผู้ค้า
มาตรา 7 รายอื่น

รั บและเปลี่ยน
ถ่ ายก๊ าซสู่คลัง
ขนส่งทำงเรื อ

ลูกค้ า
(กทม. / ภาคกลาง)

8 ตัน / 4 ตัน

8 ตัน / 4 ตัน

สำหรับกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภำคกลำง บริษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำกคลัง
บ้ ำนโรงโป๊ ะ คลังเขำบ่อยำหรื อคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี โดยวิธีกำรขนส่งทำงบกโดยรถขนส่งก๊ ำซขนำดบรรจุ 15 ตัน
หรื อกำรขนส่งทำงน ้ำโดยเรื อขนส่งก๊ ำซ ซึ่งก๊ ำซทังหมดจะถู
้
กขนส่งไปยังคลังที่บริษัทฯ ใช้ บริกำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซสู่
รถบรรทุกขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตัน รวมทังใช้
้ เป็ นจุดกระจำยสินค้ ำเพื่อจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ
กำรใช้ บริ กำรคลังก๊ ำซเพื่อ เปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซของบริ ษัท ฯ เป็ นกำรบริ หำรต้ นทุนกำรขนส่ง เนื่อ งด้ วยลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ซึ่งกฎหมำยได้ กำหนดมิให้ เปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซระหว่ำงคันรถทำให้ โดยปกติกำรขนส่งก๊ ำซ
แต่ละเที่ยวจะจัดส่งให้ กับลูกค้ ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ที่ลกู ค้ ำอยู่ใกล้ กบั คลังก๊ ำซที่ บริษัทฯ จัดซือ้ ก๊ ำซ บริษัท
ฯ จะใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำโดยตรง
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สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซให้ กับลูกค้ ำในพื ้นที่ภำคกลำงตอนบนหรื อภำคเหนือตอนล่ำง ส่วนใหญ่ บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซ
จำกคลังก๊ ำซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 15 ตันในกำรขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจำยสินค้ ำ
ผ่ำนคลังก๊ ำซของบริ ษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร ทัง้ นี ้ ด้ วยนโยบำยของภำครัฐ ที่ต้องกำรให้ รำคำทุนก๊ ำซ LPG ในทุกภูมิภำคมี
รำคำเท่ำกันจึงกำหนดให้ มีกำรจ่ำยชดเชยค่ำขนส่งให้ กบั ปตท.สำหรับก๊ ำซที่ขนส่งจำกคลังปตท.ในจังหวัดชลบุรีไปยัง คลัง
ก๊ ำซของปตท. ในภูมิภำคต่ำงๆ รวมถึงคลังก๊ ำซในจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ ทำงปฏิบตั ินนั ้ ปตท. จะให้ บริ ษัท ฯ รับก๊ ำซจำก
คลังก๊ ำซบ้ ำนโรงโป๊ ะในจังหวัดชลบุรี และขนส่งไปยังคลังก๊ ำซปตท.ที่ จังหวัดนครสวรรค์ และได้ รับค่ำขนส่งจำกปตท.
จำกนัน้ จึงขนส่งไปยังคลังของบริ ษัท ฯ ที่ จังหวัดพิจิตรอี กทอดหนึ่ง โดยที่ ในระหว่ำงกำรขนส่งไปยังคลังปตท.ที่ จังหวัด
นครสวรรค์นั ้นน ้ำก๊ ำซที่ขนส่งยังคงเป็ นกรรมสิทธิ์ของปตท.
ทังนี
้ ้ สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซทำงบกทังหมดของบริ
้
ษัทฯ นัน้ ดำเนินกำรโดย บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยและเป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543

คลังก๊ าซของบริษัทฯ
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีคลังเก็บก๊ ำซ 2 แห่ง เพื่อใช้ เป็ นจุดกระจำยสินค้ ำและสำรองก๊ ำซ ดังนี ้
คลังก๊ าซ
1. พิจิตร
2. ปทุมธำนี *
หมายเหตุ :

ที่ตงั ้

ปริมาณความจุ (ตัน)

นิคมอุตสำหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนองหลุม
อ. วชิรบำรมี จ. พิจิตร
ต.บ้ ำนปทุม อ. สำมโคก จ. ปทุมธำนี

1,000
400

* วันที่ 23 มีนำคม 2559 บริษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ งำนได้ แล้ ว

บริษัทฯ ใช้ คลังก๊ ำซในจังหวัดพิจิตรเป็ นจุดกระจำยสินค้ ำและเป็ นคลังสำรองก๊ ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริ ษัทฯ
โดยปั จจุบนั มีกำรสำรองอยู่ที่ 615 ตัน ซึ่งบริษัท ฯ มีกำรตรวจสอบปริมำณก๊ ำซรับเข้ ำ-ออก ตลอดเวลำ ทัง้ นี ้บริษัทฯ จะต้ อง
รักษำปริ มำณสำรองก๊ ำซในแต่ละวันไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 70 ของปริ มำณสำรองที่กำหนดและต้ อ งมีปริ มำณเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนไม่ต่ำกว่ำปริมำณสำรองที่กำหนด นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้ ให้ สทิ ธิ์แก่ บริ ษัท พลังอัศวิน จำกัด ในกำรสำรองก๊ ำซ LPG
จำนวน 300 ตัน โดยบริษัท ฯ ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นค่ำบริกำรเก็บสำรองก๊ ำซ ทัง้ นี ้ บริ ษัท พลังอัศวิน จำกัดยกเลิกกำรเก็บ
สำรองก๊ ำซ LPG กับบริษัทฯ แล้ วในวันที่ 2 มีนำคม 2559
สำหรับคลังก๊ ำซของบริ ษัท ฯ ในจังหวัดปทุมธำนี ได้ รับใบอนุญ ำตใช้ งำนตำมกฎหมำยได้ ทงั ้ หมดแล้ วในวันที่ 23
มีนำคม 2559 ซึ่งภำยหลังกำรเปิ ดใช้ คลังปทุมธำนี จะทำให้ บริ ษัท ฯ มีจุดกระจำยสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำในกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล และพื ้นที่ภำคกลำงตอนล่ำงเพิม่ มำกขึ ้น
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นโยบายการกาหนดราคา
ต้ นทุนในกำรจัดหำก๊ ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ได้ แก่ รำคำขำยส่งหน้ ำคลัง และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ในกำรจัดหำเช่น ค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรบริหำรจัดกำรของผู้ขำย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ รำคำขำยส่งก๊ ำซ LPG หน้ ำโรงกลัน่ และรำคำขำยส่งก๊ ำซ LPG จำกคลัง
ก๊ ำซของปตท. ที่กระจำยอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ ประเทศให้ มีรำคำเท่ำกัน รัฐบำลจึงได้ ให้ กองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง จ่ำยชดเชย
ค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊ ำซของปตท.ทัง้ 5 แห่งในจังหวัด ลำปำง นครสวรรค์ สุรำษฎร์ ธำนี และสงขลำ โดยกรม
ธุรกิจพลังงำนเป็ นผู้กำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแต่ละคลังก๊ ำซ โดยขึ ้นอยู่กับเส้ นทำงกำรขนส่งและวิธีกำรขนส่ง ทังนี
้ ้
คณะกรรมกำรบริ หำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้ ประกำศยกเลิกกำรจ่ำยชดเชยค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังคลังภูมิภำคทั่ว
ประเทศ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป
ดังนัน้ ปั จจัยที่จะทำให้ ต้นทุนในกำรจัดหำก๊ ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 แตกต่ำงกันจึงมำจำกค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่
เกิดขึ ้นในกำรจัดหำและขนส่งก๊ ำซ อำทิเช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลัง
(Throughput) ซึ่งเป็ นค่ำบริกำรขนถ่ำยก๊ ำซเข้ ำ –
ออกจำกคลังก๊ ำซแต่ละแห่ง ค่ำขนส่งระหว่ำงคลังก๊ ำซ และค่ำบริหำรจัดกำร เป็ นต้ น

ภาพรวมการกาหนดราคาขายของบริษัทฯ
ราคาหน้ าโรงกลั่นและค่ าผ่ านคลังปตท.
ค่ าขนส่ งไปยังคลังเปลี่ยนถ่ ายก๊ าซ
ค่ าผ่ านคลังผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท
ค่ าขนส่ งไปยังลูกค้ า
กาไรที่บริษัทต้ องการ

ราคาขาย

13

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เนื่องจำกก๊ ำซ LPG เป็ นสินค้ ำที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ ลกู ค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยของกลุม่ บริษัทซึ่ง
ได้ แก่ สถำนีบริกำรก๊ ำซและโรงงำนอุตสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำก๊ ำซ
LPG ที่จำหน่ำยโดยผู้ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำย ผู้ค้ำมำตรำ 7 จึงกำหนดรำคำขำยให้ ใกล้ เคียงกันเพื่อให้ สำมำรถแข่งขันทำง
รำคำได้ ปั จจัยด้ ำนรำคำจึงมิใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่ำงเดียวในกำรแข่งขันในธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG แต่ยงั รวมถึง
ปั จจัยด้ ำนคุณภำพกำรบริกำรและควำมเชื่อถือไว้ วำงใจในตัวผู้ค้ำ ผู้บริหำรกลุม่ บริษัทจึงได้ พจิ ำรณำปั จจัยที่มีผลต่อกำร
แข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำมำกำหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อสร้ ำงควำมแตกต่ำงและเสริ มควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของ
กลุม่ บริษัท ดังนี ้
1. การเพิ่มคลังก๊ าซเพื่อจัดเก็บและขนถ่ ายก๊ าซ
ในธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG นันกำรมี
้
คลังก๊ ำซเพื่อจัดเก็บและเป็ นจุดกระจำยสินค้ ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อ
กำรแข่งขันทังในด้
้ ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ ำซ กำรบริหำรกำรขนส่งและต้ นทุนค่ำขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ยอดขำยและผลประกอบกำรโดยตรง เนื่องจำกกำรจัดหำก๊ ำซหรื อใช้ บริกำรคลังก๊ ำซจำกผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นนันจะท
้ ำ
ให้ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึ ้น เช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลัง ค่ำจัดเก็บก๊ ำซ เป็ นต้ น ทังยั
้ งมีข้อจำกัดในเรื่ องระยะเวลำทำ
กำรและปริ มำณที่จดั ซื ้อได้ จำกคลังก๊ ำซแต่ละแห่งทำให้ ขำดควำมคล่องตัวและมีข้อจำกัดในกำรเพิ่มยอดขำย กำรมีคลัง
ก๊ ำซเป็ นของตนเองจึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7
กลุม่ บริษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรมีคลังก๊ ำซของตนเองจึงได้ ลงทุนก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซเพิ่มขึ ้นในจังหวัด
ปทุมธำนีซึ่งเป็ นพื ้นที่กลุม่ ลูกค้ ำหลักของกลุม่ บริ ษัท โดยคลังก๊ ำซดังกล่ำวสำมำรถจุก๊ำซได้ ถึง 400 ตัน และจะย้ ำยกำร
สำรองพักก๊ ำซมำยังคลังปทุมธำนี ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะในส่วนค่ำบริกำรผ่ำนคลัง ลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
แคลนก๊ ำซ และสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังพื ้นที่ทำงตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีคลังของ
ผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใดตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ดงั กล่ำว
2. การขนส่ งก๊ าซที่ทันต่อเวลา
สำหรับธุรกิจสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริษัทฯ นัน้ ควำมน่ำเชื่อถือของผู้จดั
จำหน่ำยก๊ ำซในกำรที่จะจัดหำและจัดส่งก๊ ำซให้ ทนั ต่อควำมต้ องกำรใช้ งำนนัน้ มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมำก
เพื่อไม่ให้ เกิดกำรขำดแคลนก๊ ำซซึ่งจะกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ แม้ วำ่ โดยทัว่ ไปลูกค้ ำจะมีกำรวำงแผนสัง่ ซื ้อก๊ ำซ LPG
ล่วงหน้ ำแต่สำหรับลูกค้ ำสถำนีบริกำรซึ่งมีปริมำณกำรขำยในแต่ละช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน ทำให้ มกั มีกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำม
ต้ องกำรสัง่ ซื ้อก๊ ำซเร่งด่วน โดยเฉพำะลูกค้ ำในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้ ำนระยะเวลำขนส่ง โดยสำมำรถนำรถบรรทุก
ก๊ ำซเข้ ำได้ ระหว่ำงเวลำ 22.00 น. – 6.00 น. เท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรจัดหำก๊ ำซและกำรบริหำรกำรขนส่งของผู้จดั
จำหน่ำยก๊ ำซจึงเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ ำงควำมไว้ วำงใจให้ กบั ลูกค้ ำและรักษำฐำนลูกค้ ำไว้ ได้
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำงควำมเชื่อถือในกำรดำเนินธุรกิจ โดยอำศัยควำมชำนำญในกำรบริหำรกำร
ขนส่งจำกประสบกำรณ์ในธุรกิจขนส่งก๊ ำซกว่ำสิบปี กำรมีจำนวนรถขนส่งก๊ ำซเพื่อให้ สำมำรถรองรับปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่
เพิม่ ขึ ้น รวมไปถึงกำรก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซในจังหวัดปทุมธำนีเพื่อสำรองก๊ ำซและใช้ เป็ นจุดขนถ่ำยก๊ ำซ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำจะ
สำมำรถจัดหำและขนส่งให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตลอดเวลำ
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3. การให้ บริการแก่ ลูกค้ าอย่างใกล้ ชดิ และครบวงจร
กำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำอย่ำงใกล้ ชิดและนำเสนอบริ กำรแบบครบวงจรให้ กบั ลูกค้ ำเป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญที่สร้ ำง
ควำมแตกต่ำงให้ กบั กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ำยและขนส่งก๊ ำซ LPG นัน้ บริษัทฯ มี
นโยบำยให้ ทีมงำนฝ่ ำยขำยติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำ และกระตุ้น
ให้ เกิดกำรสัง่ ซื ้อ นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับก๊ ำซ LPG หลำยธุรกิจ ทำให้ สำมำรถนำเสนอบริกำร
อื่นๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจำกกำรจำหน่ำยและบริกำรขนส่งก๊ ำซ LPG เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ลูกค้ ำสถำนีบริกำรและ
โรงงำนอุตสำหกรรม เช่น บริกำรติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมที่กฎหมำยกำหนด
และกำรจัดอบรมบุคลำกรในด้ ำนควำมปลอดภัย เป็ นต้ น
4. การบริหารต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ด้ วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ ผ้ คู ้ ำก๊ ำซ LPG ต้ องพยำยำมควบคุมรำคำ
ขำยให้ อยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ กำรควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะต้ นทุนก๊ ำซ LPG ต้ นทุนค่ำขนส่งและ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรจึงมีสว่ นกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุ่มบริษัทอย่ำงมำก บริ ษัทฯ จึงใช้
แนวทำงต่ำงๆ เพื่อควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจัดหำและขนส่งก๊ ำซ LPG จำกแหล่งที่มี
ต้ นทุนก๊ ำซและต้ นทุนกำรขนส่งต่ำที่สดุ กำรกำหนดเส้ นทำงและติดตำมรถขนส่งด้ วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้ นทำงกำร
ขนส่งและควำมเร็วที่ใช้ ไปจนถึงกำรกำหนดปริมำณน ้ำมันที่เหมำะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อให้ กำรบริหำรต้ นทุนค่ำขนส่งเป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำหรับด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรนัน้ บริษัท ฯ ใช้ กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอำหน่วยงำนสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทังหมดไว้
้
ที่บริ ษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อลดจำนวนบุคลำกร ลดควำมซ ้ำซ้ อน และ
เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยมีกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงกันตำมควำมเหมำะสม

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมปริมาณการใช้ ก๊าซ LPG ในประเทศไทย
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ ำซ LPG ถูกนำไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงพลังงำน
ทัง้ ในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และครัว เรื อ น จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ของประเทศและรำคำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงที่
ปรับตัวสูงขึ ้น เนื่องจำกกำรเติบโตในภำคอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี และจำกกำรที่ผ้ ใู ช้ รถยนต์หนั มำใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิง
ยำนยนต์ทดแทนกำรใช้ นำ้ มันซึ่งปรับรำคำสูงมำกขึน้ จำกกำรที่ก๊ำซ LPG มีอัตรำสิน้ เปลื องน้ อ ยกว่ำและมีรำคำถูกกว่ำ
น ้ำมันเบนซิน อันเป็ นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคุมรำคำก๊ ำซ LPG ของภำครัฐ ทัง้ นี ้ในระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำ
น ้ำมันในตลำดโลกลดลงมำก ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง

การกาหนดราคาก๊ าซ LPG
โครงสร้ ำงรำคำก๊ ำซ LPG ในปั จจุบนั เป็ นแบบกึ่งลอยตัว โดยภำครัฐยังคงควบคุมรำคำขำย ณ โรงกลัน่ และให้
ผู้ค้ำเป็ นผู้กำหนดรำคำขำยปลีก
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แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซ LPG
แม้ วำ่ ภำครัฐจะมีกำรปรับรำคำก๊ ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจต่ำงๆ สูงขึ ้น แต่ปริมำณควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซ LPG
ยังคงเพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมภำยในประเทศที่สง่ ผลให้ มีควำมต้ องกำรใช้
พลังงำนเพิ่มมำกขึ ้น ทังนี
้ ้ในระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลงมำก ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำร
ใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง

การแข่ งขันและส่ วนแบ่ งทางการตลาด
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ คู ้ ำก๊ ำซ LPG ซึ่งได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ที่จำหน่ำยก๊ ำซ LPG เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงใน
ภำคอุตสำหกรรม กำรขนส่งและครัวเรื อน ทังสิ
้ ้น 19 รำย ดังนี ้
(หน่ วย : พันตัน)

ชื่อ
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
2 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
3 บริษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จำกัด
(มหำชน)
4 บริษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
จำกัด (มหำชน)
5 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
6 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
7 บริษัท ออร์ คดิ แก๊ ส (ประเทศไทย) จำกัด
8 บริษัท พลังอัศวิน จำกัด
9 บริษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
10 บริษัท เอ็นเอส แก๊ ส แอลพีจี จำกัด
11 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
12 บริษัท แสงทองปิ โตรเลียม จำกัด
13 บริษัท อูโน่แก๊ ส จำกัด
14 บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ ส จำกัด
15 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
16 บริษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
17 บริษัท เวิลด์แก๊ ส ( ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท ปิ คนิค คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
19 บริษัท พลังงำนบริสทุ ธิ์ จำกัด (มหำชน)
รวม
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%
1,683.77 35.62 2,086.79 37.00 1,698.64 35.57
964.01 20.39
103.81
1.84
553.99
485.34
292.75
166.46
120.76
111.07
85.27
60.74
48.78
46.21
42.84
32.61
25.96
8.13
4,728.69

11.71

578.81

10.26
542.46
6.19
491.54
3.52
202.48
2.55
119.95
2.35
137.56
1.8
96.09
1.28
72.93
1.03
55.39
0.98
62.15
0.91
64.35
0.69
42.17
0.55
29.19
0.17
7.25
665.38
281.55
100.00 5,639.85

10.26

599.15

12.55

9.62
604.26
8.72
3.59
179.68
2.13
111.53
2.44
134.01
1.70
76.12
1.29
55.14
0.98
56.09
1.10
73.93
1.14
48.02
0.75
22.56
0.52
35.12
0.13
6.03
11.80
817.89
4.99
257.31
100.00 4,775.48

12.65
3.76
2.34
2.81
1.15
1.17
1.55
1.01
0.47
0.74
0.13
17.13
5.39
100.00
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ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 สำมำรถจำแนกออกเป็ น 2 กลุม่ ตำมส่วนแบ่งกำรตลำด คือ ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยใหญ่ ซึ่งแต่ละ
รำยมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำร้ อยละ 10 ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
4 รำย ได้ แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริษัท สยำมแก๊ ส
แอนด์ ปิ โตรเคมีคัล ส์ จ ำกัด (มหำชน) บริ ษัท เวิลด์ แก๊ ส (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริ ษัท ปิ คนิค คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด
(มหำชน) (ปั จ จุบนั บริ ษัท เวิลด์แก๊ ส (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริ ษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน)
รวมกันเป็ นบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)) ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรตลำดรวมกันประมำณร้ อยละ 71 และผู้ค้ำตำม
มำตรำ 7 ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ซึ่งมีสว่ นแบ่งกำรตลำดรวมกันประมำณร้ อยละ 29
ทัง้ นี ผ้ ้ คู ้ ำตำมมำตรำ 7 รำยใหญ่ เป็ นผู้ผลิต / ผู้ค้ำรำยใหญ่ ที่ มีรำยได้ ห ลักจำกกำรจ ำหน่ำยก๊ ำซ LPG ในภำค
ครัวเรื อน (ก๊ ำซหุงต้ ม) เป็ นหลัก ในขณะที่ผ้ คู ้ ำตำมมำตรำ 7 ขนำดกลำงและขนำดเล็กจะมุ่งเน้ นกำรค้ ำก๊ ำซ LPG เพื่อเป็ น
เชื ้อเพลิงยำนยนต์เป็ นหลัก อำทิเช่น บริ ษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด บริษัท พลังอัศวิน จำกัด บริษัท ไทยแก๊ ส คอร์
ปอเรชัน่ จำกัด และบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น

การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จำกสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของรำคำนำ้ มันในช่วงที่ผำ่ นมำ ทำให้ ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม
ลดลง ส่งผลให้ ผ้ คู ้ ำมำตรำ 7 แต่ละรำยต้ องแข่งขันกันในกำรดำเนินธุรกิจเพิม่ ขึ ้นเพื่อรักษำยอดขำย
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั สถำนีบริกำร โรงงำนอุตสำหกรรม ไปจนถึงโรง
บรรจุก๊ำซนัน้ จะต้ องได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญ ำต
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนดังนี ้
คุณสมบัตขิ องผู้ขออนุญาตเป็ นผู้ค้าตามมาตรา 7
- มีทนุ จดทะเบียนมำกกว่ำ 50 ล้ ำนบำท และมีเงินทุนหมุนเวียนตังแต่
้ 100 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- มีปริมำณกำรค้ ำประจำปี ตงแต่
ั ้ 50,000 ตันขึ ้นไป ซึ่งต้ องแจ้ งต่อกรมธุรกิจพลังงำน
- มีกำรสำรองก๊ ำซในอัตรำร้ อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ ำประจำปี
ด้ วยข้ อ กำหนดทำงคุณ สมบัติของผู้อ นุญ ำตดังกล่ำว ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็กเข้ ำสู่ธุรกิจ ได้ ยำกยิ่งขึน้
นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจค้ ำก๊ ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขันทำงรำคำเท่ำนัน้ แต่ยังรวมถึงกำรแข่งขันในด้ ำนคุณภำพ
กำรบริกำร ควำมรวดเร็วในกำรขนส่งก๊ ำซ รวมถึงกำรให้ บริ กำรทำงเทคนิคอื่นๆ แก่ลกู ค้ ำ ซึ่งจะทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่
แข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่อยู่ในธุรกิจได้ ลำบำกมำกขึ ้น
นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ระหว่ำงผู้ค้ำมำตรำ 7 ไม่ใช่กำรแข่งขันด้ ำนรำคำเพียงอย่ำง
เดียว คุณภำพของกำรบริกำรยังเป็ นสิง่ สำคัญ นอกจำกนี ้กำรขยำยธุรกิจทังในเชิ
้ งกว้ ำงและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริกำร ธุรกิจบริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซสำหรับยำนยนต์และอุตสำหกรรม เป็ นต้ น
เป็ นกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสำมำรถให้ บริ กำรที่ครอบคลุมและครบวงจรให้ กับลูกค้ ำที่
ช่วยสร้ ำงคุณค่ำในธุรกิจและสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรม
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กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรที่บริษัทฯ เป็ นผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้ ำที่ต้อง
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่สำคัญ ดังนี ้
1. พระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
2. พระรำชบัญญัตคิ วบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระรำชกำหนดแก้ ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. พระรำชบัญญัตกิ ำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงพลังงำน และประกำศกระทรวงพลังงำนว่ำด้ วยเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำและกำรขนส่งนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำ จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของบริ ษัท ฯ ในแต่ละขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนตัง้ แต่กำรจัดหำ
และจัดเก็บก๊ ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิ ้งลงสูส่ ิ่งแวดล้ อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อ งกับกำรจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริ ษัท ฯจึงต้ องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่ำงๆ ในด้ ำนที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่อ อกโดยหน่วยงำนกำกับที่ เกี่ ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลังงำน กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิด
ขึ ้นกับสุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม

งานระหว่ างส่ งมอบ
-ไม่ มี-
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ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
บริ ษัทย่อยได้ แก่ บริ ษัท จี แก๊ ส โลจิสติกส์ จ ำกัด (GG) ซึ่งได้ รับอนุญ ำตให้ สำมำรถขนส่งนำ้ มันเชื อ้ เพลิง ตำม
มำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัทฯ จัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำโดยใช้ รถบรรทุกขนส่งติดตังถั
้ งบรรจุก๊ำซ โดยมีบริษัทย่อย GG ซึ่งได้ รับอนุญำตให้
สำมำรถขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 เป็ นผู้ดำเนินกำรขนส่ง
ก๊ ำซให้ กบั บริษัทฯ ทังนี
้ ้รำยได้ จำกกำรขนส่งก๊ ำซของ GG ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรให้ บริกำรขนส่งกับบริษัทฯ ทำให้ ในช่วง 3
ปี ที่ผำ่ นมำ กลุม่ บริษัทยังมีรำยได้ จำกกำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ กบั ลูกค้ ำภำยนอกในสัดส่วนเฉลี่ยประมำณร้ อยละ 16.07 –
41.18 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่ง ซึ่งมำจำกกำรรับจ้ ำงขนส่งก๊ ำซให้ กับลูกค้ ำสถำนีบริกำรและปตท. เป็ นหลัก
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1. รำยได้ คำ่ ขนส่งก๊ ำซ LPG
51.00 100.00
59.50 100.00
60.56 100.00
- ขนส่งให้ บริ ษัทแม่
30.00 58.82
38.07 63.98
50.83 83.93
- ขนส่งให้ บคุ คลภำยนอก
21.00 41.18
21.43 36.02
9.73 16.07
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีจำนวนรถขนส่งก๊ ำซ LPG ดังนี ้
ประเภทรถขนส่ ง
รถบรรทุกหัวลำก
รถบรรทุก 10 ล้ อ
รถบรรทุก 6 ล้ อ

จานวนพาหนะ (คัน)
11
14
8

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
15
8
4.3

รถขนส่งส่วนใหญ่มีอำยุเฉลี่ยประมำณ 10 – 15 ปี โดยรถขนส่งของกลุ่มบริษัททุกคันต้ องผ่ำนกำรขออนุญำตและ
มีกำรตรวจสภำพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่ำงสม่ำเสมอตำมที่กฎหมำยกำหนดเพื่อควำมปลอดภัย นอกจำกนี ้บริษัท ฯ
มีกำรติดตังระบบ
้
GPS เพื่อติดตำมข้ อมูลรถขนส่งแต่ละคัน ทังควำมเร็
้
วที่ใช้ เส้ นทำงกำรขนส่ง อัตรำกำรใช้ น ้ำมัน กำรหยุด
จอดรถ ไปจนถึงตรวจจับกำรหยุดรถอย่ำงกะทันหัน (Hard Break) โดยเก็บบันทึกข้ อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำมำรถ
แสดงผลได้ แบบ Real-time กำรนำระบบ GPS มำใช้ นีท้ ำให้ บริษัทฯ สำมำรถควบคุมและติดตำมพฤติกรรมกำรขับรถของ
พนักงำนขับรถได้ วำ่ ได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กลุม่ บริษัทกำหนดไว้ หรื อไม่ เช่น กำรขับรถด้ วยควำมเร็วตำมเส้ นทำงที่กำหนด
และมีกำรขับรถในลักษณะที่อำจเป็ นอันตรำยหรื อไม่ นอกจำกนี ้ ยังเป็ นเครื่ องมือในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริ ต
ของพนักงำนขับรถได้ ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ ระบบในกำรควบคุมติดตำมกำรขนส่งดังกล่ำว ทำให้ ที่ผำ่ นมำบริษัทฯ ไม่
เคยเกิดอุบตั เิ หตุร้ำยแรงและสำมำรถจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำได้ ทนั ตำมกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ

19

การตลาดและการแข่ งขัน
ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยหลักในธุรกิจขนส่งก๊ ำซ LPG ของกลุม่ บริษัทได้ แก่ ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 และผู้ประกอบกำรใน
ภำคธุรกิจต่ำงๆ ที่ใช้ ก๊ำซ LPG เพื่อเป็ นเชื ้อเพลิง อำทิเช่น สถำนีบริกำร โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิง
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ผู้ค้ำมำตรำ 7 ส่วนใหญ่จะมีรถบรรทุกขนส่งติดตังถั
้ งบรรจุก๊ำซเป็ นของตนเอง ดังนันลู
้ กค้ ำหลักของ GG จึงเป็ น
กำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ กบั บริษัทแม่ และเป็ นกำรรับจ้ ำงขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ กบั ปตท.

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ บริ ษัท ฯ จะไปรับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซของปตท.หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น
เพื่อจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ
สำหรับกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ ำซจำกคลัง
บ้ ำนโรงโป๊ ะ หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น เพื่อขนส่งไปยังคลังที่บริ ษัทฯ ใช้ บริ กำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซสู่รถบรรทุก
ขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตัน ก่อนจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ที่ลกู ค้ ำอยู่ใกล้ กับคลังก๊ ำซที่ กลุม่ บริษัทจัดซือ้ ก๊ ำซ
บริษัทฯ จะใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำโดยตรง
สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซให้ กับลูกค้ ำในพื ้นที่ภำคกลำงตอนบนหรื อภำคเหนือตอนล่ำง ส่วนใหญ่ บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซ
จำกคลังก๊ ำซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 15 ตันในกำรขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจำยสินค้ ำ
ผ่ำนคลังก๊ ำซของบริษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร และใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำ เนื่องจำก
สถำนีบริกำรก๊ ำซส่วนใหญ่สำมำรถบรรจุก๊ำซได้ ประมำณ 4 – 8 ตัน

การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
สำหรับกำรดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ นอกจำกจะต้ อ งได้ รับใบอนุญ ำตตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญ ญั ติ
กำรค้ ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบค้ ำต่ำงจำกผู้ค้ำมำตรำ 7 สำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ ว ยังต้ องใช้ เงินลงทุน
จำนวนมำกเพื่อจัดหำรถขนส่ง รวมทังผู
้ ้ ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยมักจะมีผ้ ใู ห้ บริกำรขนส่งเป็ นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในกำร
บริ ห ำรจัด กำรต้ น ทุน และเพื่ อ กำรจัด ส่งแก๊ ส ตำมเวลำที่ ต้ อ งกำร อี กทัง้ รำคำค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG เป็ นรำคำที่ ค่อ นข้ ำ ง
มำตรฐำน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงรำคำตำมค่ำขนส่งของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็กเข้ ำสูธ่ รุ กิจได้ ยำก

กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรที่ GG เป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543
จึงมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่สำคัญ ดังนี ้
1.
พระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2550
2.
พระรำชบัญญัตคิ วบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2542
3.
พระรำชกำหนดแก้ ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2516
4.
กฎกระทรวงพลังงำน และประกำศกระทรวงพลังงำนว่ำด้ วยเรื่ องที่ เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำและกำรขนส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิง

20

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งก๊ ำซ LPG ของบริษัทฯ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิ ้งลงสู่สงิ่ แวดล้ อม
ภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้ อง
ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบและข้ อบังคับต่ำงๆ ในด้ ำนที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น
กรมธุรกิจพลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อ
ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ ้นกับสุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับ
สิง่ แวดล้ อม

งานระหว่ างส่ งมอบ
-ไม่ มี-
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ธุรกิจบริการรั บเหมาก่ อสร้ างและติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
กลุ่มบริ ษัทดำเนินธุรกิจ บริ กำรรับเหมำก่อ สร้ ำง และติดตัง้ ระบบก๊ ำซในรถยนต์ ระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรม ไป
จนถึงกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับระบบก๊ ำซ โดยบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด : TT เป็ น
ผู้ดำเนินกำรโดยมีสัดส่วนรำยได้ ประมำณ ร้ อยละ 6.18 ร้ อ ยละ 5.00 และร้ อยละ 20.00 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
บริกำรของกลุม่ บริ ษัทระหว่ำงปี 2556 – 2558 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแล้ วพบว่ำ TT มีผลกำไร
ในปี 2558 ในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 58.92 ของกำไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัท เนื่องจำกกำรรับรู้ รำยได้ งำนก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ
LPGตำมขันควำมส
้
ำเร็จของงำนในระหว่ำงปี 2558 มูลค่ำ 248.15 ล้ ำนบำท

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรให้ บริกำรของ TT สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะตำมประเภทของลูกค้ ำและลักษณะของงำน คือ กำร
รับเหมำก่อสร้ ำง และ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์และระบบท่อก๊ ำซสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม โดยสัดส่วนรำยได้ ของ
TT สำหรับกำรให้ บริกำรทัง้ 2 ประเภทระหว่ำงปี 2556 – 2558 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รับเหมำก่อสร้ ำง
ติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์

ปี 2558
95.25
4.75

ปี 2557
62.47%
37.53%

ปี 2556
53.83%
46.17%

1. การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
TT ให้ บริ กำรงำนรับเหมำก่อสร้ ำง และติดตัง้ ระบบท่อก๊ ำซในอุตสำหกรรม ได้ แก่ กำรก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ กำรเดิน
ระบบท่อก๊ ำซในคลังก๊ ำซ โรงบรรจุก๊ำซ สถำนีบริกำรก๊ ำซ รถบรรทุกก๊ ำซ ตลอดจนระบบท่อก๊ ำซภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม
รวมทังร้้ ำนอำหำรหรื อห้ ำงสรรพสินค้ ำที่ใช้ ก๊ำซเป็ นเชือ้ เพลิงในกำรหุงต้ ม ทังที
้ ่เป็ นลักษณะถังเก็บและจ่ำยก๊ ำซขนำด 1 ตัน
ถึง 4.3 ตัน และที่ เป็ นกลุ่มถังก๊ ำซ 48 กิโลกรัม ภำยใต้ กำรกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มีควำมชำนำญ
และประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯ ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ ำนกำรผลิต ติดตัง้ และ กำรขำย จำกสถำบัน
UKAS

การเดินระบบท่ อก๊ าซ
ในคลังก๊ าซ

การเดินระบบท่ อก๊ าซ
ในสถานีบริการ

การติดตัง้ ถังก๊ าซขนาดใหญ่
ในรถบรรทุกก๊ าซ

นอกจำกนี ้ ในระว่ำงปี 2558 บริษัทฯ ได้ เข้ ำลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วใน
บริ ษั ท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกั ด เพื่ อ ประกอบ ธุร กิ จ รั บ เหมำก่ อ สร้ ำงในลัก ษณะ Engineering Procurement
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Construction (EPC) โดยมีฐ ำนลูกค้ ำเป็ นกลุ่มที่ ต้อ งกำรมำตรฐำนและคุณ ภำพสูง เช่น กลุ่ม ปตท. และโรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด
นอกจำกกำรให้ บริกำรรับเหมำกอ่สร้ ำงและก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมแล้ ว TT มีกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ก๊ำซ
สำหรับโรงบรรจุก๊ำซ สถำนีบริกำร รถขนก๊ ำซ โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซเป็ นเชื ้อเพลิง ให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไป โดยอุปกรณ์ที่ TT
จำหน่ำยเป็ นอุปกรณ์สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
1) อุปกรณ์ ท่ ี TT ซือ้ มาจากตัวแทนจาหน่ ายรายอื่น
ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ที่ได้ รับมำตรฐำนเป็ นที่ยอมรับและใช้ กันอย่ำงแพร่ หลำย โดยส่วนใหญ่ เป็ นอุปกรณ์ ที่ผลิตจำก
ต่ำงประเทศ และมีตวั แทนจำหน่ำยในประเทศไทย เช่น ยี่ห้อ Rego, Fischer , Blackmerเป็ นต้ น โดยอุปกรณ์ ดงั กล่ำวเป็ น
อุป กรณ์ ที่ TT ใช้ ในงำนให้ บริ กำรติดตังระบบท่
้
อ ก๊ ำซอุตสำหกรรม และนำมำจ ำหน่ำยให้ แก่ลูกค้ ำทั่วไปในกรณี ลูกค้ ำ
ต้ องกำร
ตัวอย่ าง อุปกรณ์ ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทฯมีการจาหน่ าย

วาล์ วนิรภัย

วาล์ วควบคุมการไหลของก๊ าซ

2) อุปกรณ์ ท่ ี TT ผลิตเองเพื่อจาหน่ าย
เป็ นอุปกรณ์ ที่บริ ษัทฯ ทำกำรพัฒนำขึ ้น หรื อปรับปรุงขึ ้น จำกเดิมที่ต้องทำกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศซึ่งมีรำคำ
แพง เช่นเครื่ องเตือนก๊ ำซรั่วในท้ องตลำด โดย TT ทำกำรพัฒนำแผงวงจรไฟฟ้ำเพื่อผลิตเครื่ องเตือนก๊ ำซรั่วร่ วมกับอำจำรย์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ทงในอุ
ั ้ ปกรณ์ ส่วนใหญ่ สำมำรถผลิตและจัดหำได้ ในประเทศไทย โดยทำกำรนำเข้ ำเฉพำะเครื่ อ ง
เซ็นเซอร์ ตรวจจับก๊ ำซรั่วนำจำกประเทศญี่ ปนุ่ ข้ อต่อสวมเร็ว (Coupling) หัวท่อรับก๊ ำซ และฝำครอบหัวท่อรับก๊ ำซ ซึ่งใช้ ใน
กำรสวมเพื่อส่งและรับก๊ ำซ LPG โดย TT สัง่ ทำทองเหลือง อลูมิเนียม หรื อ สแตนเลส ที่หล่อขึ ้นรูปชืน้ เดียวจำกภำยนอกมำ
กลึงให้ ได้ ขนำดตำมที่กำหนด ทำให้ สนิ ค้ ำของ TT มีควำมคงทนไม่แตกหักง่ำยเพรำะหล่อขึ ้นเป็ นชิ ้นเดียว
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ตัวอย่ าง อุปกรณ์ ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทฯผลิตและประกอบเพื่อจาหน่ าย

ข้อต่ อสวมเร็ว / หัวท่ อรับก๊ าซ /

เครื่องเตือนก๊ าซรั่ว

ฝาครอบหัวท่ อรับก๊ าซ
2. การให้ บริการติดตัง้ ระบบก๊ าซในรถยนต์
TT ให้ บริ กำรติดตังก๊
้ ำซรถยนต์แบบใช้ เชื ้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้ อุปกรณ์ ควบคุมกำรจ่ำย
ก๊ ำซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตำลี ซึ่งกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ของ TT นัน้ สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 3
ระบบ คือ
ระบบ
1. ระบบเชื ้อเพลิง 2 ชนิด
(Bi-fuel)
2. ระบบเชื ้อเพลิงร่วมกัน
(Dual-fuel)

เชือ้ เพลิง
เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น ติ ด ตั ง้ ระบบก๊ ำซธรรมชำติ อั ด (NGV) หรื อ ระบบก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) โดยผู้ใช้ รถยนต์สำมำรถเลือ กกำรใช้ เชื อ้ เพลิงเบนซิน
หรื อ เชื ้อเพลิงก๊ ำซธรรมชำติที่เจ้ ำของรถยนต์ตดิ ตังได้
้ ด้วยตนเอง
เครื่ องยนต์ดีเซล ติดตังระบบก๊
้
ำซ ธรรมชำติอัด (NGV) โดยจ่ำยเชือ้ เพลิงดีเซล
และ NGV พร้ อมกัน ในอัตรำส่วนผสมที่เหมำะสม

3. ระบบใช้ เชื ้อเพลิงก๊ ำซธรรมชำติ กำรดัดแปลงเครื่ องยนต์ดีเซล เพื่อใช้ เชื ้อเพลิงระบบก๊ ำซธรรมชำติอัด (NGV) ซึ่ง
อัด (NGV) หรื อระบบก๊ ำซ
ส่วนใหญ่เป็ นรถบรรทุกหรื อรถโดยสำรขนำดใหญ่ ที่ใช้ เชือ้ เพลิง ก๊ ำซธรรมชำติ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพียง อัด (NGV)
อย่ำงเดียว (Dedicated)
ทังนี
้ ้ ในกำรให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ TT จะมีพนักงำนคอยให้ คำแนะนำแก่ลกู ค้ ำเพื่อแนะนำระบบก๊ ำซ
รถยนต์ที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำภำยในงบประมำณที่ กำหนด โดยมีจดุ ให้ บริกำรติดตังที
้ ่สำนักงำนใหญ่ บำง
แค ทังนี
้ ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรแต่งตังร้้ ำนติดตังก๊
้ ำซรถยนต์ทั่วไปให้ เป็ นตัวแทนของบริษัท ฯ แต่อย่ำงใดเพื่อควบคุม
คุณภำพกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ให้ ได้ ตำมมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกกำรให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์แล้ ว บริษัท
ฯ มีกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยก๊ ำซ และ อะไหล่ ให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปอีกด้ วย
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ตัวอย่ าง อุปกรณ์ ควบคุมการจ่ ายเชือ้ เพลิง NGV / LPG

อุปกรณ์ ควบคุมการจ่ ายเชือ้ เพลิง
NGV สาหรับเครื่องยนต์ 4 สูบ

อุปกรณ์ ควบคุมการจ่ ายเชือ้ เพลิง
NGV สาหรับเครื่องยนต์ 6 สูบ

ถังก๊ าซ NGV

ตัวอย่ าง อุปกรณ์ อะไหล่ ท่ จี าหน่ ายให้ แก่ ลูกค้ า

หัวฉีดก๊ าซ NGV

หม้ อต้ มระบบหัวฉีด

กล่ องควบคุมการฉีดจ่ ายก๊ าซ

กำรประกอบธุรกิจบริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์นนั ้ จะต้ องได้ รับอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงบกในกำรเป็ นผู้
ติดตังส่
้ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติอดั (NGV) และรถที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เป็ นเชื ้อเพลิง
โดยใบอนุญำตในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ของ TT ที่สำนักงำนใหญ่ และสำขำสมุทรปรำกำรสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ใบอนุญาตติดตัง้ อุปกรณ์ จ่ายเชือ้ เพลิง LPG และ NGV จากกรมการขนส่ งทางบก
ประเภท
ประเภทเครื่องยนต์
ประเภทอุปกรณ์ ก๊าซที่ตดิ ตัง้
รถ
สำนักงำนใหญ่
รถยนต์ เบนซิน ดีเซล ก๊ ำซธรรมชำติ ก๊ ำ ซธรรมชำติอัด (NGV) / ก๊ ำซปิ โตรเลี ย มเหลว
(LPG)
รถขนส่ง ไม่ระบุ
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
จานวนรถยนต์ ท่ ี TT ให้ บริการติดตัง้ ระบบก๊ าซระหว่ างปี 2556 – 2558 สามารถแสดงได้ ดังนี ้
ปี 2558
ปี 2557
ระบบ NGV
41
99
ระบบ LPG
27
141
รวม
68
240

ปี 2556
278
206
484
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ในกำรประกอบธุรกิจให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ ก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมและจำหน่ำยอุปกรณ์
นัน้ บริษัทฯกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ซึ่งสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
งานรับเหมาก่ อสร้ าง
ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำย

ช่องทำงกำรจำหน่ำย

งานติดตัง้ ระบบก๊ าซในรถยนต์

ผู้ประกอบกำรที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับระบบ
ก๊ ำซ เช่น ผู้ค้ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว, โรงงำน
อุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซเป็ นเชื ้อเพลิงและศูนย์
อำหำรของห้ ำงโมเดิร์นเทรด ที่มีกำรใช้ ก๊ำซ
LPG เป็ นเชื ้อเพลิงในกำรหุงต้ ม

ผู้ใช้ บริ กำรติดตัง้ ก๊ ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดำทัว่ ไป
ผู้ใช้ บริกำรติดตังก๊
้ ำซรถยนต์ระบบ NGV เพื่อ
ลดต้ น ทุ น ค่ ำ เชื อ้ เพ ลิ ง เช่ น รถ บ ริ ก ำร
สำธำรณะ รถของหน่วยงำนสำนักงำนต่ำงๆ
เป็ นต้ น
ติด ต่อ โดยตรงโดยกลุ่ม บริ ษั ท มี พ นัก งำน กำรลงโฆษณำประชำสัมพันธ์ ในนิตยสำรที่
ของบริ ษั ท ฯที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรติ ด ต่ อ เกี่ ยวข้ องกับแก๊ สรถยนต์ เช่น นิตยสำรแก๊ ส
โดยตรงกับลูกค้ ำ
ไทย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิทยุชุมชน กำร
จัดแสดงสินค้ ำตำมพื ้นที่โมเดอร์ นเทรดต่ำงๆ
สำหรับ NGV จะมีกำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
เพิม่ เติม ผ่ำนสมำคมรถเช่ำ สหกรณ์ รถแท๊ กซี่
หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีรถยนต์สว่ นกลำง ซึ่ง
กลุ่ม บริ ษั ท มี พ นัก งำนที่ รั บ ผิด ชอบในกำร
ติดต่อ เพื่ อ นำเสนอระบบก๊ ำซรถยนต์ให้ แ ก่
ลูกค้ ำ 2 ท่ำน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ กำหนดรำคำในลักษณะต้ นทุนส่วนเพิม่ โดย ก ำหนดรำคำโดยต้ นทุ น ส่ ว นเพิ่ ม และ
กำรประเมินระยะเวลำทำงำน และต้ นทุน เที ยบเคียงรำคำกับผู้ประกอบกำรรำยอื่ น ๆ
ค่ำสินค้ ำแยกตำมแต่ละงำน
ในอุตสำหกรรม

กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
กำรประกอบธุรกิจ ให้ บริ กำรรั บเหมำก่อ สร้ ำงและกำรติดตัง้ ระบบก๊ ำซ บริ ษัท ฯให้ ควำมสำคัญ ในกำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เพื่อรักษำคุณภำพของงำน และลดต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรภำยหลังกำร
ขำย รวมทังเพื
้ ่อสร้ ำงภำพลักษณ์ที่น่ำเชื่อถือ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ


การจัดหาผลิตภัณฑ์
การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
อุปกรณ์ หลักในกำรรับเหมำก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรม ประกอบด้ วย ท่อก๊ ำซ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพหรื อควำมคล่องตัวในใช้ งำน เช่น กำรติดตังระบบหม้
้
อต้ มก๊ ำซอุตสำหกรรม เพื่อเปลี่ยนสถำนะของก๊ ำซ
จำกของเหลวให้ เป็ นก๊ ำซ, กำรติดตังระบบปรั
้
บปริ มำณก๊ ำซ, กำรติดตังเครื
้ ่ องเตือนสัญ ญำณกำรรั่วของก๊ ำซเพื่อเพิ่ม
ควำมปลอดภัย เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ในกำรจัดหำผลิตภัณ ฑ์และอุปกรณ์ ดังกล่ำว บริ ษัท ฯ ทำกำรซือ้ ท่อก๊ ำซจำกผู้ผลิตใน
ประเทศ ในส่วนของอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวเนื่อ งในกำรติดตังนั
้ น้ ส่วนใหญ่จะเป็ นกำรซื อ้ จำกตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตใน
ต่ำงประเทศที่มำตังในประเทศไทย
้

การให้ บริการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
อุปกรณ์ หลักในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ประกอบด้ วย อุปกรณ์ ในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ ถังก๊ ำซระบบต่ำงๆ และวัสดุ
สิ ้นเปลืองต่ำงๆ ทังนี
้ ้ TT ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องของระบบควำมปลอดภัย รวมทังให้
้ อปุ กรณ์ ตำ่ งๆ มีอำยุกำร
ใช้ งำนที่ เหมำะสมกับอำยุของรถยนต์จึงนำเข้ ำอุปกรณ์ ในกำรติดตัง้ จำกประเทศอิตำลีเป็ นหลัก ในส่วนของถังก๊ ำซ
ระบบต่ำงๆ นัน้ บริ ษัทฯทำกำรจัดหำโดยซื ้อจำกผู้ผลิตในประเทศสำหรับถังก๊ ำซเพื่อติดตังระบบ
้
LPG และทำกำรซือ้
จำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศซึ่งปั จจุบนั มีกำรตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศไทยสำหรับถังก๊ ำซเพื่อติดตังระบบ
้
NGV


กระบวนการให้ บริการ

การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
1. พนักงำนของบริษัทฯ จะประเมินควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซของลูกค้ ำ เพื่อนำเสนอระบบท่อในกำรกระจำยก๊ ำซ
และระบบกำรจัดเก็บก๊ ำซเพื่อสำรองในกำรใช้ งำนที่เหมำะสม
2. พิจำรณำต้ นทุนในส่วนของอุปกรณ์ ที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำงและติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซ ระยะเวลำในกำรก่อสร้ ำง
เพื่อกำหนดแผนงำนนำเสนอต่อลูกค้ ำ รวมทัง้ อำจนำเสนอบริ กำรในกำรยื่นขออนุญ ำตใช้ งำนระบบก๊ ำซ
ต่อกรมธุรกิจพลังงำนในกรณีที่ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซของลูกค้ ำเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
3. นำเสนอกำรให้ บริ กำรก่อสร้ ำงและติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรมให้ แก่ลกู ค้ ำและให้ บริ กำรตำมขอบเขต
งำนที่ กำหนด ทัง้ นี โ้ ดยทั่วไประยะเวลำในกำรให้ บริ กำรส่วนใหญ่ จ ะประมำณ 2 – 4 สัปดำห์ ซึ่งรวมถึง
กระบวนกำรในกำรยื่นขออนุญำตต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ณ 31 ธันวำคม 2558 กลุม่ บริษัทมีพนักงำนในกำรให้ บริกำรรับเหมำติดตังระบบท่
้
ออุตสำหกรรม 7 คน สำหรับ
กำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ บริษัทฯ ใช้ กำรทำสัญญำจ้ ำงเหมำเพื่อควบคุมต้ นทุนในกำรให้ บริกำร
การให้ บริการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
1. พนักงำนของบริษัทฯ ให้ คำแนะนำเรื่ องระบบก๊ ำซรถยนต์แก่ลกู ค้ ำ เพื่อให้ ลกู ค้ ำพิจำรณำควำมต้ องกำรรวมทัง้
ประเมินค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องและนำเสนอระบบก๊ ำซรถยนต์ที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
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2. ให้ บริ กำรในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ โดยทั่วไป จะใช้ เวลำ 2 วันทำกำร ซึ่งกลุ่มบริ ษัทจะดำเนินกำรติดตัง้
ระบบก๊ ำซและทำกำรออกใบรับรองกำรติดตัง้ ระบบก๊ ำซรถยนต์ รวมทัง้ ใบรับรองควำมปลอดภัยในกำรติดตัง้
เพื่อให้ ลกู ค้ ำใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรยื่นแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงระบบเชื ้อเพลิงต่อกรมขนส่งทำงบก
ณ 31 ธัน วำคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี ก ำรให้ บริ ก ำรติ ด ตัง้ ที่ ส ำนั ก งำนใหญ่ โดยมี ก ำรว่ำ จ้ ำงช่ ำ งติ ด ตัง้ ซึ่ งเป็ น
บุคคลภำยนอก จำนวน 4 ทีม ในกำรให้ บริ กำรติดตัง้ และจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นจำนวนครัง้ ที่ ให้ ติดตัง้ โดยจะดำเนินงำน
ภำยใต้ กำรควบคุมของพนักงำนตรวจสอบและหัวหน้ ำช่ำงซึ่งเป็ นพนักงำนประจำของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีนโยบำยรับประกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรติดตังโดยแบ่
้
งตำมประเภทของรถยนต์และกำรใช้
งำนดังนี ้ : ระยะเวลำ 1 ปี สำหรับรถบริ กำรสำธำรณะ 2 ปี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และ 3 ปี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
ป้ำยแดง โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 มีคำ่ ใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นเนื่องจำกกำรรับประกันดังกล่ำวประมำณ 140,000 – 220,000
บำทต่อปี


ผู้ประกอบรายอื่นในอุตสาหกรรม

การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
กำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรม ผู้ให้ บริกำรส่วนใหญ่เป็ นผู้รับเหมำรำยย่อยซึ่งมักให้ บริกำร
แก่โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก ในส่วนของ TT ถือเป็ นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสำหกรรมที่
เกี่ ยวข้ อ งกับ ก๊ ำซโดยตรง ท ำให้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ ของ TT จะเป็ นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรื อ ขนำดใหญ่ ซึ่งให้
ควำมสำคัญในเรื่ องของระบบควำมปลอดภัย จึงมักใช้ บริกำรติดตังจำกผู
้
้ ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ที่เชื่อถือได้
ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยรำย เช่น บริษัท ท้ อปแก๊ ส จำกัด บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัลแก๊ ส
จำกัด เป็ นต้ น
การให้ บริการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
กำรให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์เป็ นธุรกิจที่ มีผ้ ปู ระกอบกำรหลำยรำย ทัง้ ในลักษณะผู้ติดตังรำยย่
้
อยและ
บริ ษัทรำยใหญ่ โดย TT ถือเป็ นผู้ให้ บริ กำรติดตังรำยใหญ่
้
สำหรับกำรติดตัง้ ก๊ ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือ เป็ นรำยย่อ ย
สำหรับกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ำรำยย่อยและใช้ อปุ กรณ์จำกประเทศจีน
ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ของกำรติดตังระบบ
้
NGV ได้ แก่ บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัลแก๊ สจำกัด, บริษัทสแกน อินเตอร์
จำกัด และ บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด เป็ นต้ น ในส่วนของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ของกำรติดตังระบบ
้
LPG ได้ แก่ กลุม่ ตัวแทน
กำรติดตังของ
้ บริษัท เอนเนอร์ จี รี ฟอร์ ม จำกัดและกลุม่ ตัวแทนกำรติดตังของบริ
้
ษัท เอ็ม.เอส.เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด

28

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
กำรประกอบธุรกิจให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของกลุม่ บริ ษัท ดำเนินกำร
โดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ คือ บริษัท รำชพฤกษ์ วศิ วกรรม จำกัด : RE โดยมีสดั ส่วนรำยได้ ประมำณร้ อยละ 3.11 ร้ อยละ
3.42 และร้ อยละ 3.97 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่ บริษัทในปี 2556 – 2558

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรให้ บริกำรของ RE เป็ นกำรให้ บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในกำรทดสอบและให้
ควำมเห็นทำงวิศวกรรมในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้ กับองค์กรต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยหรื อ
ประเมินสภำพเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งอำจเป็ นผลมำจำกข้ อบังคับทำงกฎหมำย หรื อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเอง
ทังนี
้ ้ กำรให้ บริกำรของ RE สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะหลัก คือ
1. กำรให้ บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing)
เป็ นกระบวนกำรทดสอบเพื่อหำควำมผิดปกติ หรื อข้ อบกพร่องของชิ ้นงำน โดยใช้ กระบวนกำรทำงฟิ สกิ ส์ซึ่ง
ไม่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชิ ้นงำนนันๆ
้ เช่น
- กำรทดสอบด้ วยรังสี : เป็ นกำรตรวจสอบหำรอยตำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้ สำรกัมมันตภำพรังสีและใช้
แผ่นฟิ ล์มบันทึกข้ อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลัน่ น ้ำมัน ท่อขนส่ง เป็ นต้ น
- กำรทดสอบด้ วยคลื่นเสียง : เป็ นกำรตรวจสอบควำมหนำเพื่อหำควำมบกพร่องของเนื ้อวัสดุ เช่น ถัง
ระบบท่อ และอุปกรณ์ตำ่ งๆ ด้ วยกำรใช้ คลื่นเสียง
- กำรทดสอบด้ วยอนุภำคแม่เหล็ก : เป็ นกำรวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้ กำรเหนี่ยวนำจำก
สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำกระแสตรงหรื อกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ ตรวจสอบงำนท่อ หรื องำนโครงสร้ ำง
โลหะ
- กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม : เป็ นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิ ้นงำน หรื อวัสดุที่ไม่มีรูพรุน
โดยกำรแทรกซึมของน ้ำยำ เพื่อหำรอยเคลือบที่ไม่เรี ยบร้ อยอันอำจจะเกิดควำมชื ้นหรื อน ้ำซึมผ่ำนได้
- กำรทดสอบด้ วยสำยตำ : เป็ นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิ ้นงำน เช่น รอยขีดข่วน หรื อรอย
เคลือบที่ไม่เรี ยบร้ อย อันอำจส่งผลต่อควำมแข็งแรงของชิ ้นงำนได้
2. กำรให้ บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and Certification)
เป็ นกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพงำน ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยชิน้ งำน เพื่อประมวลผล
และรับรองสภำพกำรใช้ งำนของชิน้ งำน ตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็ นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิ ด
โรงงำนใหม่ กำรตรวจสอบระหว่ำงทำกำรติดตัง้ หรื อกำรตรวจสอบภำยหลังกำรใช้ งำน รวมทัง้ กำรตรวจสอบเพื่อเป็ นกำร
รับรองทำงกฎหมำยให้ แก่ลกู ค้ ำ เช่น กำรรับรองถังบรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลังเก็บก๊ ำซโรงบรรจุก๊ำซ
สถำนีให้ บริกำรก๊ ำซ เป็ นต้ น
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ทัง้ นี ้ กำรให้ บริ กำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้ อยู่กับลักษณะงำนที่ จ ะให้ ตรวจสอบ โดยหำกเป็ นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ ำซในคลังก๊ ำซหรื อสถำนีบริกำรก๊ ำซ เพื่อหำรอยรั่ว อำจใช้ เครื่ องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ เครื่ องมือพิเศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแต่หำกเป็ นงำนที่ต้องหำรอยตำหนิภำยในโครงสร้ ำงของวัสดุที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำเปล่ำ
จะต้ องใช้ กระบวนกำร NDT ตัวอย่ำงของกำรทดสอบด้ วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภัยต่อ
กำรใช้ งำนของภำชนะรั บแรงดันสูงอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas)
ขนำดใหญ่หม้ อต้ มไอน ้ำ (Boiler) เป็ นต้ น

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยคือ ผู้ประกอบกำรที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว
โรงบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว สถำนี บริ กำร เป็ นต้ น ซึ่งผู้ประกอบกำรดังกล่ำวมีข้อ กำหนดตำมกฎหมำยที่ ต้อ งทำกำร
ตรวจสอบและทดสอบเมื่อ ครบวำระ เช่น ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี หรื อ ทุก 5 ปี ทำให้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ มัก มีกำรให้ บริ กำรอย่ำง
ต่อเนื่ อง นอกจำกนันตั
้ งแต่
้ ปี 2556 กรมธุรกิจ พลังงำนได้ ขยำยขอบเขตในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของกำรใช้ ก๊ำซ
ปิ โตรเลียมเหลวครอบคลุมถึงผู้ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวในลักษณะก๊ ำซหุงต้ มที่มีปริ มำณกำรจัดเก็บเกินกว่ำ 250 กิโลกรัม
ทำให้ โมเดอร์ นเทรดซึ่งมีกำรใช้ ระบบท่อก๊ ำซเป็ นเชือ้ เพลิงในกำรหุงต้ ม หรื อโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็กที่ใช้ ก๊ำซหุงต้ ม
เป็ นเชื ้อเพลิงในกำรให้ ควำมร้ อน ต้ องทำกำรทดสอบคุณภำพของกำรจัดเก็บและกำรกระจำย จำกเดิมกรมธุรกิจพลังงำน
ควบคุมเฉพำะผู้ประกอบกำรที่มีถงั เก็บก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวขนำดใหญ่เท่ ำนัน้ ส่งผลให้ ลกู ค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัท ฯ มี
ขอบเขตที่กว้ ำงขึ ้น
ช่ องทางการจาหน่ าย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยในกำรเข้ ำถึงลูกค้ ำของ RE สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกค้ ำภำยในกลุ่มบริ ษัททำคูนิ เช่น สถำนี บริ กำรซึ่งซื อ้ ก๊ ำซปิ โตรเลียมจำก TG, ลูกค้ ำติดตัง้ งำนท่อก๊ ำ ซ
อุตสำหกรรมของ TT, ลูกค้ ำงำนติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ของ TT เป็ นต้ น
2. ลูกค้ ำทั่วไป ที่ RE ทำกำรติดต่อโดยตรง โดยอำจจะอำศัยฐำนข้ อมูลที่เปิ ดเผยของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจพลังงำน เป็ นต้ น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อ
เพื่อนำเสนอกำรให้ บริกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยกำหนด
ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของ RE ในปั จจุบนั เป็ นลูกค้ ำที่ RE ทำกำรติดต่อโดยตรงเป็ นหลัก
กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้ บริ กำรไปยังกำรตรวจสอบและทดสอบด้ ำน NDT ที่มีควำมซับซ้ อนเพิ่มขึ ้น
เพื่อเพิ่มมูลค่ำเพิ่มของงำนทังนี
้ ้เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว RE มีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในของบริ ษัท ฯ ใน
ลักษณะ on the job training และกำรอบรมในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อ เพิ่ม พูนทักษะในกำรปฏิ บัติงำนของบุคลำกรเพิ่ม ขึน้
รวมทัง้ พิจ ำรณำกำรลงทุน ในเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในกำรตรวจสอบและตรวจวัด เพิ่มขึน้ เพื่ อ เพิ่มโอกำสและรู ป แบบในกำร
ให้ บริกำรด้ ำนอื่นๆ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ในกำรให้ บริกำรด้ ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ศักยภำพในกำรให้ บริกำรของ
ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะขึ ้นอยู่กบั 2 ปั จจัยหลัก คือ
1.กำรได้ รับใบอนุญำตในกำรทดสอบด้ ำนต่ำงๆ ซึ่งจำแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ ย่อย คือ ใบอนุญำตสำหรับบริษัทฯ และ
ใบอนุญ ำตสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรทดสอบ ทัง้ นีใ้ บอนุญำตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอำยุประมำณ 3 ปี และทำกำรต่อ
อำยุ เมื่ อ ครบก ำหนด RE ถื อ เป็ นบริ ษั ท มี ป ระสบกำรณ์ และมี คุณ วุฒิ ด้ ำ นกำรตรวจสอบและทดสอ บเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล เช่น ASNT , PCN , ASME ทังยั
้ งได้ รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ ำนกำรให้ บริ กำรตรวจสอบและ
ทดสอบและกำรตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลำย โดย ณ 31 ธันวำคม 2558 RE ได้ รับใบอนุญำตจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
ดังนี ้
หน่ วยงานที่อนุญาต
ประเภทการรับรอง
กรมธุรกิจพลังงำน
เป็ นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติประเภทที่ 1
มีคณ
ุ สมบัติและคุณวุฒิครบถ้ วนตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่ อง คุณสมบัติและ
คุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ำยก๊ ำซ ถังขนก๊ ำซ ระบบท่อก๊ ำซ
และอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ
เป็ นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ ประเภทนิติบุคคล ตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่ อง
กำรกำหนดบริ เวณอันตรำยอุปกรณ์ ไฟฟ้ำ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ มำตรฐำนขันต
้ ่ำระบบไฟฟ้ำ
กำรตรวจสอบและกำรออกหนังสือรับรองให้ ผ้ ตู รวจสอบ
กรมกำรขนส่งทำงบก
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ และ
กำรติดตังส่
้ วนควบและอุปกรณ์ ตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื่ องอุปกรณ์ และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงกำหนด เครื่ อ งอุป กรณ์ และส่วนควบของรถที่ ใช้ ในกำรขนส่งที่ ใช้ ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบ
และเครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2551
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงกำหนดเครื่ อ ง
อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ ใช้ ในกำรขนส่งที่ ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2551
คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร หนังสือรับรองกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบประเภทนิตบิ คุ คล
สภำวิศวกร
ได้ รับอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุม
The American Society for
รับรองว่ำ คุณ เจริ ญ ชัย อ ำนำจสมบูรณ์ สขุ ได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ NDT
Nondestructive Testing Inc. Level III
(ASNT)
จำนวนวิศวกร (ณ 31 ธ.ค. 58) RE มีวิศวกร 8 คนซึ่งเป็ นวิศวกรที่สำมำรถทำกำรทดสอบ NDT ระดับ 2 และ ระดับ 3
ดังนี ้
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หน่ วยงานที่อนุญาต

ประเภทการรับรอง
- ผู้ชำนำญกำรทดสอบ NDT ระดับ 3 จำนวน 1 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้ วยรังสี
กำรทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้ วย
สำยตำ
- ผู้ชำนำญกำรทดสอบ NDT ระดับ 2 จำนวน 7 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้ วยรังสี
กำรทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้ วย
คลื่นเสียงควำมถี่สงู

2.ควำมเพี ย งพอของเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ทัง้ นี ้ กำรให้ บ ริ ก ำรส่วนใหญ่ ของ RE ส่ว นใหญ่ เป็ นกำร
ให้ บริกำรซึ่งระบบกำรทดสอบที่ขึ ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็ นหลัก ดังนัน้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่นำมำใช้ จะ
เป็ นเครื่ องมือพื ้นฐำนที่ผ้ ปู ระกอบกำร NDT ระดับ 3 ต้ องจัดหำ และจัดเตรี ยมเป็ นทรัพย์สนิ เพื่อประกอบกำรยื่นขออนุญำต
ให้ บริกำร NDT โดยเครื่ องมือส่วนใหญ่ใช้ เงินลงทุนไม่สงู มำก เช่น เครื่ องตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยคลื่นอุลตร้ ำโซนิก , เครื่ อง
ตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยกำรฉำยรังสี , เครื่ องตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยอนุภำคแม่เหล็ก, เครื่ องตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยสำร
แทรกซึมเครื่ องตรวจวัดควำมแข็ง เครื่ องสูบอัดน ้ำแรงดันสูง , เครื่ องวัดควำมลึก และเครื่ องทดสอบกำรขยำยตัวของถังแก๊ ส
เป็ นต้ น

กระบวนการให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
1. กระบวนกำรให้ บริกำรของ RE สำมำรถสรุปได้ พอสังเขปดังนี ้
2. RE ทำกำรติดต่อลูกค้ ำ และเสนอรำคำในกำรให้ บริกำร
3. ดำเนิน กำรในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณี ที่ เป็ นกำรตรวจสอบตำมเงื่อ นไขที่
กฎหมำยระบุ ซึ่งจะต้ องมีเจ้ ำหน้ ำที่ของภำครัฐเข้ ำร่วมด้ วย RE จะทำกำรประสำนงำนกับกรมธุรกิจพลังงำน
เพื่อกำหนดวันในกำรตรวจสอบ
4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยในกรณีที่พบว่ำชิ ้นงำนหรื ออุปกรณ์ของลูกค้ ำมีควำมบกพร่องไม่
เป็ นไปตำมมำตรฐำน RE จะนำเสนอบริกำรเพิม่ เติมในกำรปรับปรุงแก้ ไข
โดยทั่วไปแล้ ว ระยะเวลำในกำรให้ บริกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้ เวลำประมำณ 2-3 วัน เว้ นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบกำรจัดเก็บก๊ ำซขนำดใหญ่ ซึ่งต้ องมีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของถังจัดเก็บเมื่อถึงระดับควำมดันที่
กำหนดเพื่อป้องกันกำรระเบิดของก๊ ำซซึ่งจะใช้ เวลำเกินกว่ำ 1 สัปดำห์

ภาวะการแข่ งขันและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบของ RE เป็ นวิชำชีพอิสระ ซึ่งมีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมไม่
มำกนัก ส่งผลให้ กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สงู มำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมักมีลกู ค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำ งกัน และกำรแข่ งขัน ในอุ ต สำหกรรมเป็ นกำรแข่ง ขัน ด้ ำ นกำรสร้ ำงควำมน่ ำ เชื่ อ เป็ นหลัก ทั ง้ นี ้ RE ถื อ เป็ น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง โดยมีผ้ ปู ระกอบกำรขนำดกลำงในระดับใกล้ เคียงกันประมำณ 12 รำย โดยผู้ประกอบกำรรำย
ใหญ่ในอุตสำหกรรมที่ให้ บริกำรในลักษณะเดียวกับ RE ได้ แก่ บริ ษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน)และบริ ษัท ศิวะ เทสติ ้ง
อินสเพ็คชัน่ แอนด์ คอนซัลติ ้ง จำกัด เป็ นต้ น
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ธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ าย
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่ างๆ
กำรประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนประเภทต่ำงๆ
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท นิวแมน กรี น จำกัด : NM ซึ่งจัดตังบริ
้ ษัทในวันที่ 28 ตุลำคม 2558 เพื่อเข้ ำ
ถือหุ้นในสัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วในบริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ ยี จำกัด (WKE) ซึ่งเป็ นโรงไฟฟ้ำชีว
มวลที่มีขนำดกำลังกำรผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (Commercial Operating Date) แล้ วในเดือน
กรกฎำคม 2558

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรประกอบธุรกิจหลักของ WKE คือกำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกชีวมวล เพื่อจำหน่ำยให้ แก่ภำครัฐ ตำมนโยบำยกำร
สนับสนุนกำรผลิตและใช้ ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน ของสำนักงำนนโยบำยและพลังงำน กระทรวงพลังงำน โดยได้ รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐในรูปแบบของเงินอุดหนุนส่วนเพิม่ จำกรำคำค่ำไฟฟ้ำ (Adder)

การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจหลักของ WKE คือผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำให้ กบั กฟภ. ภำยใต้ สญ
ั ญำซื ้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว
กับ กฟภ. ในเงื่อนไขรำคำซื ้อขำยที่เป็ นรำคำตลำดและเป็ นอัตรำเดียวกันกับที่ กฟภ. จ่ำยให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้ำรำยอื่นที่ทำสัญญำ
ซื ้อขำยไฟฟ้ำในลักษณะเดียวกัน ดังนันกำรจ
้
ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ จะไม่มีกำรแข่งขันโดยตรงระหว่ำงผู้ผลิตไฟฟ้ำด้ วยกัน
เพื่อแย่งชิงลูกค้ ำหรื อแข่งขันด้ ำนรำคำซื ้อขำยไฟฟ้ำกันแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมกำรผลิตไฟฟ้ำชีวมวล WKE มีควำม
จำเป็ นที่จะต้ องจัดหำเชื ้อเพลิงในปริ มำณและรำคำที่ เหมำะสมเพียงพอต่อกำรใช้ งำน ซึ่งจำกกำรที่ WKE ไม่มีแหล่ง
เชื ้อเพลิงเป็ นของตนเอง จึงต้ องจัดหำจำกผู้ประกอบกำรอื่น จึงอำจเกิดกำรแข่งขันในด้ ำนกำรเข้ ำถึงแหล่งเชื ้อเพลิง
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ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน
- เนื่ องจำกรำคำนำ้ มันในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็ วในปี ที่ ผ่ำนมำ รำคำนำ้ มันในประเทศได้ ปรับตัวลดลง แต่
รำคำแก๊ สในประเทศไม่ได้ ปรับลดลงตำมตลำดโลก ทำให้ รำคำนำ้ มันกับรำคำแก๊ สใกล้ เคียงกัน ส่ง ผลให้ ปริมำณกำรใช้ แก๊ ส
ในภำคขนส่งลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ผู้บริ หำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำน ้ำมันกับรำคำแก๊ สยังไม่เพิ่มขึ ้น ปริมำณกำรใช้ ในภำคขนส่งจะลดลง
อย่ำงต่อเนื่อ ง ทำให้ ธุรกิจจำหน่ำยแก๊ สไม่สำมำรถเติบโตได้ บริ ษัทจึงขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ
- กลุ่มลูกค้ ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของบริ ษัทเป็ น
กลุ่มพลังงำน เมื่อรำคำน ้ำมันผันผวน ทำให้ รำยได้ ของกลุม่ ลูกค้ ำลดลง และแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มลูกค้ ำเปลี่ยนไป
จำกเดิม โดยส่วนใหญ่หนั มำใช้ นโยบำยชะลอกำรลงทุนและลดต้ นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขำยของบริษัท
บริษัทจึงได้ สรรหำและพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยกลุม่ ลูกค้ ำไปยังกลุ่มลูกค้ ำที่ไม่ได้ อยู่ในธุรกิจพลังงำน
เพียงอย่ำงเดียว
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ าย
กำรประกอบธุรกิ จ จ ำหน่ ำยก๊ ำ ซ LPG บริ ษั ท จะวำงแผนกำรจัด หำก๊ ำซ LPG จำกผู้ค้ ำมำตรำ 7 รำยอื่ น ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้ วจะทำกำรจัดหำจำกผู้ผลิตก๊ ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ดังนันบริ
้ ษัทจึง
อำจมีควำมเสี่ยงในกรณี ที่ ปตท.ไม่สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ บริ ษัทได้ ด้วยเหตุใดก็ตำมหรื อทำกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG
ในปริมำณที่ต่ำกว่ำที่บริษัทฯแจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ ของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมีไม่สงู มำกนัก เนื่องจำกโควตำกำรจัด
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของผู้ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงำน นอกจำกนีบ้ ริษัทฯมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำ
คือผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 หลำยรำย และมีคลังสำรองก๊ ำซเป็ นของตนเอง ทำให้ บริษัทฯมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถจัดหำ LPG
ได้ ในเวลำที่ต้องกำร ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯไม่เคยประสบปั ญหำในกำรจัดหำก๊ ำซ LPG อันเป็ นผลจำกกำรปฏิเสธ
กำรจัดส่งของผู้ค้ำรำยใหญ่รำยดังกล่ำว
3. 3ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่ งก๊ าซ
ผู้บริหำรของบริษัทฯให้ ควำมสำคัญในกำรดูแล 2 ด้ ำนหลัก คือ 1) กำรดูแลทำงกำยภำพของคลังสินค้ ำ ให้ เชื่อมัน่
ได้ ว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำน โดยติดตังอุ
้ ปกรณ์ ควำมปลอดภัย และอุปกรณ์ ดบั เพลิง ที่มีประสิทธิภำพและเป็ นไป
ตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทัง้ ได้ รับใบอนุญ ำตประกอบกิจ กำรคลังก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในกำร
ดำเนิน กำรก่ อ สร้ ำงสิ่งปลูกสร้ ำงดังกล่ำวจำกกรมธุรกิ จ พลังงำน กระทรวงพลังงำน ตลอดจนมี กำรตรวจสอบเพื่ อ ต่อ
ใบอนุญ ำตทุกปี เป็ นประจำทุกปี ทำให้ เชื่อมัน่ ได้ วำ่ ระบบคลังจัดเก็บก๊ ำซของบริ ษัทฯเป็ นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
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และ 2) กำรปฎิบัติงำนของพนักงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรจัด เก็บและขนส่งก๊ ำซ โดยวำงระเบียบกำรท ำงำนให้ พ นักงำน
ตรวจสอบอุปกรณ์ ควำมปลอดภัยทุกวัน รวมทัง้ อบรมพนักงำนให้ มีควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ อย่ำงเหมำะสม โดย
พนักงำนที่ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำวต้ องได้ รับบัตรพนักงำนบรรจุก๊ำซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯได้ ทำประกันคลังเก็บก๊ ำซ LPG และรถบรรทุกก๊ ำซ LPG ประเภทกำรประกันควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน และทำประกันภัยประเภทควำมรับผิดชอบต่อบุคคลที่สำม ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นกำรลดผลกระทบที่ จะมีต่อบริ ษัทฯ ใน
กรณี ที่เกิดอุบัติภัยขึ ้น ซึ่งกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวทำให้ ผ้ บู ริ หำรเชื่อ ว่ำเพียงพอต่อควำมเสียหำยที่ อำจจะ
เกิดขึ ้นและเป็ นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้ าน
จำกกำรที่ ธุรกิจ ให้ บริ กำรด้ ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึ่งดำเนินกำรโดย
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่ อำศัยบุคลำกรที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะ รวมทัง้ ต้ อ งมีใ บรั บรองในกำรให้ บริ กำร
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบตั งิ ำนในเรื่ องกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (NDT)
โดยบริษัทฯมีบุคลำกรที่ได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนัน้ อำจ
พิจำรณำได้ วำ่ บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ ำน อย่ำงไรก็ตำม ลักษณะงำนที่ต้องใช้
ผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เป็ นผู้ตรวจสอบนัน้ เป็ นงำนที่ มีค วำมซับซ้ อ นสูง ซึ่งปั จ จุบัน บริ ษัท ฯยังมีกำรรับ งำนในลัก ษณะ
ดังกล่ำวในระดับไม่มำกนัก อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรท่ำนดังกล่ำวเป็ นผู้บริ หำรที่ร่วมงำนกับบริษัทฯมำเป็ นระยะเวลำนำน
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯยังมีพนักงำนปฏิบตั ิงำนภำคสนำมในระดับ 1 และ ระดับ 2 ซึ่งสำมำรถซึ่งสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำง
ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลกระทบระดับหนึ่ง ระหว่ำงกำรสรรหำผู้บริหำรท่ำนใหม่ รวมทังผู
้ ้ บริ หำรของบริ ษัทฯยังมีนโยบำยที่จะ
สนับสนุนให้ พนักงำน NDT ระดับ 2 ทำกำรเข้ ำรับกำรสอบเลื่อนระดับในอนำคต
5. ความเสี่ยงจากกรณีท่ บี ริษัทฯมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น วัน ที่ 17 มี น ำคม 2559 ครอบครั วตรี วี รำนุวัฒ น์ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯจ ำนวน
481,044,896 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.13 ของจำนวนหุ้นที่จ ำหน่ ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ จึงทำให้ ครอบครัวตรี วีรำ
นุวฒ
ั น์ สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่น
ที่ต้องได้ รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ู
ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้ กลุ่ มบุคคล
ดังกล่ำวมีอำนำจโดยไม่จำกัด ดังจะเห็นได้ จำกกำรจัดให้ มีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 57.14 ของกรรมกำรทัง้
คณะ รวมทังแต่
้ งตังประธำนกรรมกำรบริ
้
ษัทมำจำกบุคคลภำยนอกซึ่งมิได้ มีควำมเกี่ยวพันในกำรบริ หำรงำน ซึ่งจะสำมำรถ
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรทำงำนตลอดจนถ่ วงดุลอำนำจในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ ในระดับหนึ่ง รวมทัง้
ช่วยในกำรกลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ในกำรนำเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย
6. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
จำกกำรที่บริษัทย่อยของ TAKUNI ประกอบธุรกิจหลักคือลงทุนในบริษัทอื่น รำยได้ หลักจึงเป็ นเงินปั นผลที่ได้ รับ
จำกบริษัทย่อย ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ผลกำรดำเนินกำรของบริษัทเหล่ำนี ้เป็ นสำคัญ เป้ำหมำยของบริษัทฯ จะมีกำรลงทุนอย่ำง
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ต่อเนื่องในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนต่อไปในอนำคต จึงมีควำมเป็ นไปได้ ว่ำบริษัทฯ อำจจะมี
บริษัทย่อยเพิม่ เติมอีกในอนำคตซึ่งกำรลงทุนในแต่ละโครงกำรทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และในอนำคตมีปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผล
กระทบต่อกำรประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนของกลุม่ บริษัทฯ ได้ เช่นควำมเสี่ยงด้ ำน
เชื ้อเพลิง ซึ่งประกอบไปด้ วยปั ญหำหลัก ๆ คือ
ความเสี่ยงจากความพอเพียงและราคาของเชือ้ เพลิง
เชื ้อเพลิงเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สำคัญที่สดุ สำหรับกำรดำเนินธุรกิจไฟฟ้ำชีวมวล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงไฟฟ้ำที่มไิ ด้ เป็ นเจ้ ำของ
แหล่งเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกำรผลิตเอง โดยหำกโรงไฟฟ้ำชีวมวลไม่สำมำรถจัดหำเชื ้อเพลิงได้ อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง จะทำ
ให้ ไม่สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ เต็มกำลังกำรผลิต อีกทังหำกรำคำเชื
้
้อเพลิงผันผวนมำก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ และ
ผลตอบแทนของโครงกำร รวมถึงควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้และควำมสำมำรถจ่ำยเงินปั นผลมำยังบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงกำหนดให้ โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลของบริษัทร่วมสำรองปริ มำณเชื ้อเพลิงคงเหลือขันต
้ ่ำอย่ำงน้ อย 6 เดือน โดย
ปั จจุบนั อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงโรงเก็บเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ ทดลองใช้ เชื ้อเพลิงหลำยชนิด เพื่อเป็ น
ทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรต้ นทุนให้ มีประสิทธิภำพสูงสุด

36

ทรัพย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุม่ บริษัทมีทรัพย์สนิ ถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1
2.2

รายการ
ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
ที่ดนิ 2 แปลง ที่ ต.บ้ ำนปทุม อ.สำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี
พื ้นที่รวม 7 ไร่
กำรใช้ งำน : ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ
ที่ดนิ 17 แปลง ที่ซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.กำญจนำภิเษก
แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม
กำรใช้ งำน : ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ของกลุม่ บริษัท และ
พื ้นที่ให้ เช่ำ
ที่ดนิ 1 แปลงที่ ต.ทับมำ อ.เมือง จังหวัดระยอง
พื ้นที่รวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ
รวมที่ดนิ
อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
คลังเก็บก๊ ำซจังหวัดพิจิตร
อำคำร 6 ชัน้ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดนิ รำยกำร 1.2 ซึ่งใช้ ที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ และเป็ นพื ้นที่ให้ เช่ำ

รวมอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
3. ถังบรรจุแก๊ สและอุปกรณ์แก๊ ส
4. เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สำนักงำน
5. ยานพาหนะ
5.1 เพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
จำนวน 33 คัน
- ควำมจุ 5 ตัน จำนวน 8 คัน
- ควำมจุ 8 ตัน จำนวน 14 คัน
- ควำมจุ 15 ตัน จำนวน 11 คัน

กรรมสิทธิ์

มูลค่ าทางบัญชี

TG

26.33

ไม่มี

TT

44.60

ที่ดนิ 8 แปลง
ค ้ำประกันเงินกู้ TT TG GG
RE รวม 151.78 ล้ ำนบำท

GG

6.85

ไม่มี

ภาระผูกพัน

77.78
TG
TT

TG
TG / TT /
GG / RE
GG

17.29
18.81

ไม่มี
ค ้ำประกันเงินกู้
TT TG GG RE
รวม 151.78 ล้ ำนบำท

36.10
48.56
8.14

ไม่มี
ไม่มี

25.24

ค ้ำประกันเงินกู้ของ GG
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กรรมสิทธิ์
TG / TT /
GG / RE

รายการ
5.2 เพื่อใช้ ภำยในกำรดำเนินงำน
รวมยานพาหนะ
6. งานระหว่ างก่ อสร้ าง
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

TG

มูลค่ าทางบัญชี
5.58

ภาระผูกพัน

30.82
1.74
203.14

2. เครื่องหมายการค้ า
บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ
กรมทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ

กับกรมสำนักงำนเครื่ องหมำยทำงกำรค้ ำ

2.1 ใบอนุญาตและสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ


ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของใบอนุญาต

TG

กรมธุรกิจพลังงำน

17 ก.ย.53

-

1. ใบอนุญำตเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7
- อนุญำตให้ เป็ นผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง
ประเภทก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่มีปริ มำณ
กำรค้ ำเกินกว่ำ 50,000 เมตริกตันต่อปี
มีหน้ าที่
1.1 ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
1.2 ยื่นแบบแสดงปริมำณกำรค้ ำนำ้ มัน
ประจำปี
- ก่อนทำกำรค้ ำไม่น้อยกว่ำ 45 วันโดย
ระหว่ำงปี สำมำรถเปลี่ยนแปลงปริ มำณ
กำรค้ ำได้
- นำส่งบัญชีถึงปริมำณ ที่ซื ้อ ผลิต ได้ มำ
จำหน่ำยไปแล้ ว และที่คงค้ ำง รวมทัง้
สถำนที่เก็บ ภำยในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
- ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน นำส่งแผนกำร
นำเข้ ำ ซื ้อ กลัน่ ผลิต ในช่วง 3 เดือน
ถัดไป
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของใบอนุญาต
1.3 สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงในอัตรำร้ อยละ 1
ของปริมำณกำรค้ ำที่ได้ ยื่นขอควำม
เห็นชอบ โดยในแต่ละวันต้ องไม่ต่ำกว่ำ
ร้ อยละ 70 ของปริมำณน ้ำมันที่ต้องสำรอง
และเฉลี่ยทังเดื
้ อนต้ องไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่
ต้ องสำรอง
1.4 นำส่งเงินเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
ประเภทกำรจำหน่ำยตำมอัตรำที่กำหนด
เป็ นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วันนับจำก
สิ ้นเดือน ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลังงำนได้ ยกเลิกกำรนำส่งเงิน
เข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับกำร
จำหน่ำยที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 2
กุมภำพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป

กรมธุรกิจพลังงำน

8 พ.ย. 59

31 ธ.ค.59

2. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรคลังก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)
3. บริษัทฯได้ รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรคลัง
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่คลังก๊ ำซ
เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 1 นิคมอุตสำหกรรมพิจิตร .
นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิร
บำรมี จังหวัดพิจิตร
อนุญำตให้ ใช้ ถงั เก็บก๊ ำซและจ่ำยก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว จำนวน 10 ถัง แต่ละถังได้ รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถังเรี ยงกัน
ตังแต่
้ หมำยเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.151/54 ซึ่งเก็บก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวได้ ทงสิ
ั ้ ้น
จำนวน 2,001,380 ลิตร โดยแต่ละถังถูก
กำหนดวันทดสอบครบวำระครัง้ ต่อไปวันที่ 31
สิงหำคม พ.ศ. 2560

TT

สำนักวิศวกรรมควำม
ปลอดภัย กรมขนส่ง

6 ม.ค.57
5 มี.ค.58

25 ม.ค.60
4 มี.ค.61

1. หนังสือให้ ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผู้ตดิ ตังส่
้ วน
ควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ของรถที่ ใ ช้ ก๊ ำซ
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

ทำงบก

GG

สำนักกำรขนส่งสินค้ ำ
กรมกำรขนส่งทำงบก

สาระสาคัญของใบอนุญาต
ธรรม ช ำ ติ อั ด เป็ น เชื ้อ เพ ลิ ง : ส ำห รั บ
เครื่ องยนต์ใช้ เชือ้ เพลิงประเภท ก๊ ำซธรรมชำติ
อัด ดีเซล และเบนซิน

11 พ.ค.58

10 พ.ค.63

กรมธุรกิจพลังงำน

1. ใบอนุญ ำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำง
ด้ วยรถที่ใช้ ในกำรขนส่งด้ วยสัตว์หรื อสิ่งของ
(ขส.บ. 12 ง.)
2. ใบรั บ แจ้ งเป็ นผู้ขนส่งน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง (นพ.
110) ได้ แจ้ งเป็ นผู้ขนส่งนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำม
มำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ ำน ้ำมัน
3. ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรถั ง ขนส่ ง ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก. 2)
ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรถั ง ขนส่ ง ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว จ ำนวน 7 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงำนออกให้ แก่ บริ ษัท จี แก๊ ส โลจิสติก ส์
จำกัด เพื่อแสดงว่ำบริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับอนุญำต
ประกอบกิ จ กำรควบคุม ประเภทที่ 3 ตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
2542
4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ (ป.ล.2)
ใบอนุญ ำตประกอบกิ จ กำรบรรจุก๊ ำซที่ ใ ห้
ประกอบกิจ กำรบรรจุก๊ำซเพื่อ กำรจ ำหน่ ำย
ขำย หรื อกำรใช้ เอง จำกถังขนส่งก๊ ำซลงในถัง
เก็บและจ่ำยก๊ ำซโดยยำนพำหนะขนส่งทำง
บก ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ รั บ อนุ ญ ำตจ ำนวน 26 ใบ
ระบุตำมทะเบียนรถยนต์ และเลขที่ถงั ขนส่ง

RE

กรมธุรกิจพลังงำน

10 ก.ค. 57

31 พ.ค. 60

1 ใบรั บ รองเป็ นผู้ ทดสอบและผู้ ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1)
- บริ ษั ท ได้ ใบรั บ รองกำรประกอบธุรกิ จ
เป็ นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภำพคุณ ภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจุก๊ำ ซปิ โตรเลี ย ม
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของใบอนุญาต
เหลว และตรวจสอบระบบท่ อ ก๊ ำ ซ อุป กรณ์
ต่ำงๆ และสภำพควำมเรี ยบร้ อยของกำรติดตัง้
ระบบท่อก๊ ำซและอุปกรณ์ตำ่ งๆ
- โดยมี ก ำรแจ้ งชื่ อ หั ว หน้ ำควบคุม กำร
ทดสอบ 8 ท่ ำน วิศ วกรทดสอบ 3 ท่ ำนและ
ผู้ชำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลำยสภำพ
เดิม

กรมธุรกิจพลังงำน



23 มี.ค.58

22 มี.ค.61

2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนที่ใช้
ก๊ ำซธรรมชำติ (ประเภทนิตบิ คุ คล)
(สธช./ฟ2/1)

สัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

คู่สัญญา

TG

ผู้ค้ำมำตรำ 7

วันที่
เริ่มต้ น

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของสัญญา

อำยุสญ
ั ญำ 1 ปี 1. บริษัท ปตท. จำกัด

จำนวน 2 รำย

1.1 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงบก)
1.2 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงเรื อ)
โดยมีเงื่อนไขต้ องวำงหลักประกันตำมวงเงินซื ้อขำยเป็ น
มูลค่ำ 55 ล้ ำนบำท

2. บริษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จำกัด
2.1 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงบก)
โดยมีเงื่อนไขต้ องวำงหลักประกันตำมวงเงินซื ้อขำยเป็ น
มูลค่ำ 15 ล้ ำนบำท

บริษัท เอส ซี
คอร์ ปอเรชัน่

ข้ อเสนอบริกำร

1. ข้ อเสนอบริกำรผ่ำนคลังเก็บพร้ อมระบบจ่ำยก๊ ำซ LPG ทำง
รถยนต์
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บริษัท

คู่สัญญา
จำกัด

วันที่
เริ่มต้ น

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของสัญญา
2. ข้ อ เสนอบริ กำรผ่ำนคลังเก็บและขนส่งก๊ ำซ LPG ทำงเรื อ
พร้ อมระบบจ่ำยก๊ ำซ LPG ทำงรถยนต์
TG ใช้ บริกำรบริษัทดังกล่ำว ใน 3 ลักษณะ คือ
-

ขนส่งก๊ ำซทำงเรื อ จำกท่ำเรื อ คลังก๊ ำซเขำบ่อ ยำ ถึ ง
ท่ำเรื อคลังก๊ ำซบำงปะกง

-

ค่ำใช้ บริ กำรผ่ำนคลังจำกกำรรับแก๊ สทำงเรื อเพื่อจ่ำย
แก๊ สรถยนต์

-

ค่ำใช้ บริกำรผ่ำนคลังกรณีเปลี่ยนรถขนถ่ำยก๊ ำซ

ทังนี
้ ้ ค่ำบริกำรดังกล่ำวกำหนดที่อตั รำคงที่ตอ่ กิโลกรัม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย / การบริหารงานในบริษัทย่ อย และกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์กับบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพในกำร
แข่งขัน โดยกำรลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทจะต้ องมีอำนำจควบคุมหรื อกำหนดนโยบำยบริ หำร ส่วนในบริ ษัทร่ วมจะต้ องมี
สิทธิในกำรส่งตัวแทนของบริษัทเข้ ำร่วมในกำรเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
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ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ณ 31 ธันวำคม 2558 กลุม่ บริษัทฯ มิได้ มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้ อง ซึ่งอำจทำให้ กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบในทำงลบ หรื อต้ องชดใช้ คำ่ เสียหำยเป็ นมูลค่ำเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อย่อ
ชื่อบริษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้
วันแรกที่ซื ้อขำยหุ้น
โทรศัพท์
โทรสำร
นักลงทุนสัมพันธ์
เลขำนุกำรบริษัท

: TAKUNI
: บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
: 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร 10160
: จัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ให้ บริกำร
ก่อสร้ ำง ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับระบบก๊ ำซ และลงทุนในบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนประเภทต่ำงๆ
: www.takunigroup.com
: 600,000,000 บำท
: 400,000,000 บำท
: 1,200,000,000 หุ้น
: 0.50 บำท
: 19 สิงหำคม 2557
: 02-455-2888
: 02-455-2763
: 092-252-1277
nita@takuni.com
: 02-455-2888
thanasa.k@takuni.com

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้สอบบัญชี

: นำยไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4298
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตี ้ ทำวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
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ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-286-9999, 02-344-1000

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้น
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเป็ นหุ้นสำมัญที่ออก 600,000,000 บำทและชำระแล้ ว 400,000,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท
ต่อหุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รำยแรกที่มีชื่อปรำกฎตำมสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนำคม 2559 ประกอบด้ วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นำยฐำกูร
นำงสำวนิตำ
นำยประเสริฐ
นำงสำวนิตกิ ำรณ์
นำยจเร
นำยบรรจง
นำยสิทธิพล
นำยปุณยวีร์
นำยณัฐภัทร
นำงสำวอำพร
นำยแพทย์อลงกรณ์
นำงสำวฤชุดำ
นำงสำววสุนำ
นำยชัยธวัฒน์
นำยบูรพำ
รวม

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
วณิชจินดำภัสร์
เจียรธนะกำนนท์
คงพิชิตโชค
คงพิชิตโชค
จันทรขจร
ปั ญญำธนคุณ
ศรี โพธิ์ทอง
ใจอิ่มสิน
กิตติแสงสุวรรณ
รวยฟูพนั ธ์
เจริญพุทธิพร
ประชำเรื องวิทย์

จานวนหุ้น
198,681,901
152,610,002
129,472,993
31,627,501
17,000,000
16,355,223
15,763,696
11,889,600
10,032,500
9,134,500
9,000,000
8,800,000
8,000,000
7,217,500
7,103,000
632,688,416

ร้ อยละ
24.84 %
19.08 %
16.18 %
3.95 %
2.13 %
2.04 %
1.97 %
1.49 %
1.25 %
1.14 %
1.13 %
1.10 %
1.00 %
0.90 %
0.89 %
79.09 %
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติ
บุคคลและ กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมของบริ ษัท โดยมีเงื่อนไขว่ำบริ ษัทอำจ
กำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอัตรำน้ อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ ำงต้ นได้ หำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องนำเงินกำไรสุทธิ
จำนวนดังกล่ำวมำใช้ เพื่อขยำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัทต่อไป ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่อนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปั นผล
จะต้ อ งถูกนำเสนอเพื่อ ขออนุมตั ิจ ำกที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทมี
อำนำจอนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ และจะดำเนินกำรรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมต่อไป
ทังนี
้ ้บริษัทมีนโนบำยกำรลงทุนในกิจกำรที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์กบั บริษัทฯ ทังนี
้ เ้ พื่อเป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพในกำร
แข่งขัน โดยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทจะต้ องมีอำนำจควบคุมหรื อกำหนดนโยบำยบริ หำร ส่วนบริษัทร่วมบริษัทจะต้ อง
มีสทิ ธิในกำรส่งตัวแทนของบริษัทเข้ ำร่วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
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โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้ างการจัดการดังนี ้
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯมีจานวน 7 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.

ตาแหน่ ง

นำยวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร

นำยเจริญ

ประจำแท่น

กรรมกำรอิสระ

นำยธีรชัย

อรุณเรื องศิริเลิศ

กรรมกำรอิสระ

นำยชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้จดั กำร

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
5. นำยประเสริฐ
6. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
7. นำงสำวนิตำ

กรรมกำร
กรรมกำร

โดยมีนางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ หรื อนำงสำวกำญจนำ ริ มพณิชยกิจ หรื อนำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ สองในสำมคนนี ้ลง
ลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล

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

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/จานวนครัง้

นำยวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

ปี 2558
9/9

นำยเจริญ

ประจำแท่น

9/9

7/7

นำยธีรชัย

อรุณเรื องศิริเลิศ

9/9

6/6

นำยชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

8/9

5/7

นำยประเสริฐ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

8/9

7/7

นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ

9/9

7/7

นำงสำวนิตำ

8/9

7/7

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ปี 2557
7/7
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจานวน 3 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นำยเจริญ
นำยวิศษิ ฎ์
นำยธีรชัย

ประจำแท่น
อัครวิเนค
อรุณเรื องศิริเลิศ

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยเจริญ
นำยวิศษิ ฎ์
นำยชูพงศ์
นำยธีรชัย
นำยประเสริฐ
นำงสำวกำญจนำ
นำงสำวนิตำ

หมายเหตุ:

ประจำแท่น
อัครวิเนค
ธนเศรษฐกร1
อรุณเรื องศิริเลิศ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
ริมพณิชยกิจ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
ปี 2557
7/7
7/7
7/7
7/7
1/7
5/7
7/7
6/6
1/7
1/7
1/7

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่ วมตัดสิ นใจการลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
1/

49

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนของบริษัทฯมีจานวน 4 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

1.

นำยชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

2.
3.

นำยวิศษิ ฎ์
นำยเจริญ

อัครวิเนค
ประจำแท่น

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4.

นำยธีรชัย

อรุณเรื องศิริเลิศ

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

โดยมีนำงสำวสิรินทร์ พร ไชยำนนท์ ผู้จดั กำรฝ่ ำยบุคคล ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

นำยชูพงศ์
นำยวิศษิ ฎ์
นำยเจริญ
นำยธีรชัย

ธนเศรษฐกร
อัครวิเนค
ประจำแท่น
อรุณเรื องศิริเลิศ

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
ปี 2557
1/1
1/1
1/1
1/1
-

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจานวน 3 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นำยประเสริฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
2. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
3. นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นำยประเสริฐ
นำงสำวกำญจนำ
นำงสำวนิตำ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
ริมพณิชยกิจ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
ปี 2557
8 / 12
11 / 12
11 / 12
12 / 12
9 / 12
12 / 12

เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 19 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตังนำงสำวธนษำ
้
กิตติรดำนันท์ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของพระรำชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้ ำที่
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
1.1) ทะเบียนกรรมกำร
1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริหำร

3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทมีจานวน 6 ท่ าน ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6

ตาแหน่ ง

นำยประเสริฐ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำรผู้จดั กำร

นำงสำวกำญจนำ

ริมพณิชยกิจ

รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

นำงสำวนิตำ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยจัดซื ้อ

นำงสำวฉัตรประภำ

จันทร์ ศรี

จัรองกรรมกำรผู
นทร์ ศรี
้ จดั กำรฝ่ ำยขำย

นำยเจริญชัย

อำนำจสมบูรณ์สขุ

รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยควำมปลอดภัย

นำงฐิตมิ ำ

ธนำปกิจ

ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำหนด
ค่ำตอบแทนดังนี ้

1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
1.1 รูปแบบที่ตัวเงิน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษำยน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ในรูปแบบเบี ้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้
เบีย้ ประชุมต่ อครัง้ (บาท)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริษัท
15,000
กรรมกำร
12,000
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
12,500
กรรมกำรตรวจสอบ
10,000
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
12,500
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
10,000
โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบทังปี
้ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,350,000 บำท

1.2 รูปแบบที่ไม่ เป็ นตัวเงิน
- ไม่ มี -
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สาหรับในปี 2558 และ 2557 มีการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่ าตอบแทนในรูปแบบค่ าเบีย้ ประชุมดังต่ อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
ปี 2558
ปี 2557
135,000
101,570

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558
ปี 2557
70,000
49,570

คณะกรรมการสรรหา ฯ
ปี 2558
ปี 2557
10,000
-

1. นำยวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
/ กรรมกำรตรวจสอบ

2.นำยเจริญ

ประจำแท่น

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

108,000

83,570

87,500

74,570

10,000

-

3.นำยธีรชัย

อรุณเรืองศิริเลิศ

108,000

71,570

70,000

49,570

10,000

-

4.นำยชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

96,000

59,570

10,000

10,000

12,500

-

5.นำยประเสริฐ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

-

-

-

-

-

-

6.นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร /ประธำน
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
ผู้จดั กำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดั กำร

-

-

-

-

-

-

7.นำงสำวนิตำ

กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดั กำร

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ:

1/

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

คณะกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งเป็ นผู้บริ หำร ไม่ได้ รับค่ำเบี ้ยประชุม
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2. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีผ้ บู ริ หำรจำนวน 6 ท่ำน บริษัทฯได้ จ่ำยค่ำตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หำรใน
รู ป ของ เงิน เดื อ น โบนัส และเงิน กองทุน ส ำรองเลี ย้ งชี พ รวมเป็ นมูลค่ำ ทัง้ สิน้ 10,816,919 บำทและ 9,653,267 บำท
ตำมลำดับ

3. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่ มี -
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 จำนวนพนักงำนทังหมดของกลุ
้
ม่ บริษัท (ไม่รวมผู้บริหำร) มีดงั นี ้
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) - TG
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายจัดซือ้
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายสานักกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
ฝ่ ายคลังก๊ าซ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
6
7
7
5
17
16
2
3
2
4
2
6
5
42
40

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด - TT
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายบริการทั่วไป
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายคลัง
ฝ่ ายบุคคล
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
6
12
10
10
2
6
9
9
27
37

บริษัท ราชพฤกษ์ วศิ วกรรม จากัด - RE
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ ายขาย
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
1
1
91
91
16
15
108
107

บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด - GG
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายจัดส่ ง
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
36
39
36
39
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯมี พ นัก งำน (ไม่ รวมผู้บ ริ ห ำร) ทั ง้ หมด 213 คน และ223 คน
ตำมลำดับ โดยได้ จ่ำยค่ำตอบแทนที่เ ป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงำน ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกันสังคม
และค่ำล่วงเวลำ เป็ นจำนวนรวม 52.30 ล้ ำนบำท และ 45.10 ล้ ำนบำทตำมลำดับ ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้ กำหนดให้ มีกำรจ่ำยเงิน
สมทบกองทุ น ส ำรองเลี ย้ งชี พ ตัง้ แต่ มิ ถุน ำยน 2557 กั บ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด กำรกองทุ น รวม บัว หลวง จ ำกั ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้ พนักงำนทำงำนกับบริษัทฯในระยะยำว

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่ มี –

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริ ษัทเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรเสริ มสร้ ำงทัก ษะควำมชำนำญและกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร จึงได้
กำหนดให้ มีกำรจัดกำรฝึ กอบรมพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยได้ มีกำรจัดทำแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี ทังในรู
้ ปแบบกำรอบรม
ภำยใน อำทิเช่น กำรจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงำนใหม่ และกำรเชิญ วิทยำกรจำกภำยนอกเป็ นผู้อบรมตำมหลักสูตรวิช ำ
ต่ำงๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับส่วนงำนของพนักงำนแต่ละแผนก
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การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้ นให้ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ เพียงพอและเหมำะสมกับควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำรใช้ ทรัพยำกร กำรดูแลรั กษำทรัพ ย์สิน เพื่อ ให้ กำรดำเนินงำนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด โดยบริ ษัทฯ กำหนดให้ คณะผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หำร
ตังแต่
้ ระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไป ทำหน้ ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสมของขอบเขตภำระควำมรับผิดชอบ แผนกำรปฎิบตั ิงำน ผล
กำรประเมินควำมเพียงพอ คุณภำพของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฎิบตั ิตำมระเบียบ
กฎหมำย รวมถึงข้ อบังคับของรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้ ำงอิงกรอบแนวปฎิบตั ดิ ้ ำนกำรควบคุม
ภ ำ ย ใ น ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่ ง ก ำ ห น ด
องค์ประกอบหลักที่จำเป็ นในกำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ ำน ได้ แก่
(1) กำรควบคุมภำยในองค์กร
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(3) กำรควบคุมกำรปฎิบตั งิ ำน
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล และ
(5) ระบบกำรติดตำม
คณะผู้ต รวจสอบภำยในได้ ส อบทำนประสิท ธิ ผ ลของกำรควบคุม ภำยในและรำยงำนผลกำรปฎิ บัติงำนต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยมีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
บริ ษัท ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯมีควำมเพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถป้องกันกำรนำทรัพย์ สินไปใช้ โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินตำมระบบได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ ตระหนักถึง ควำมสำคัญ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมสำคัญ และ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจที่ทำให้ บริ ษัท ฯมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็ นส่วนสำคัญในกำรส่งเสริ มกิจกำร
ของบริ ษั ท ฯให้ มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อ เนื่ อ งและมั่นคงต่อ ไป ซึ่งจะก่อ ให้ เกิดควำมเชื่ อ มั่ นแก่ ผ้ ถู ื อ หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ฯในระยะยำว บริ ษัทฯจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี
(Good Corporate Government) ของบริ ษัทฯซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้ เผยแพร่
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ ดีให้ กรรมกำรและพนักงำนทุกระดับเข้ ำใจและถือปฏิ บตั ิตำม ซึ่งมีเนื อ้ หำครอบคลุมหลัก
สำคัญ ดังนี ้
 กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำวบริ หำรงำนด้ วยควำมรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อ ผู้ถือหุ้นดูแลไม่ให้ เกิดปั ญ หำกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และรั บผิดชอบต่อ กำรตัดสินใจและกำรกระทำต่อ
ตนเอง
 ดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมโปร่ งใสมีคณ
ุ ธรรมสำมำรถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ำย
 ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมระมัดระวัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งในด้ ำนควำมเสี่ยง โดยให้ มีกำรประเมิน วำงกลยุทธ์แก้ ไข
และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอ
 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดจรรยำบรรณของบริษัทฯขึ ้น เพื่อให้ กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำนทุกคน
ถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้ เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย จึงได้ กำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยให้ ควำมสำคัญ กับระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
กำกับดูแลฝ่ ำยบริหำรให้ ดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้นภำยใต้
ข้ อกำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมกำรทุกท่ำนและฝ่ ำยบริ หำร เข้ ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบัน อื่ น ๆ ในหลัก สูต รที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกำรเพิม่ พูนควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับบทบำทหน้ ำที่ของกรรมกำรและฝ่ ำยบริหำร
ดังนัน้ จึงกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯได้ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยให้ บริ ษัทฯถื อ ปฏิ บตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี โดยครอบคลุม
หลักกำรดังต่อไปนี ้
1. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ บริ ษัท ฯบริ หำรงำนด้ วยควำมรอบคอบ และคำนึง ถึงควำม
เสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
3. กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้ วยควำมโปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน
4. กำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็ นสำคัญ
บริษัทฯตระหนักและให้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยำยำมรักษำไว้ ซึ่งสิทธิของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสำหรับกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกันดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้น
1 หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
2. สิทธิในการรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ท ฯ มีสิท ธิในกำรรับ ทรำบถึงผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษั ท ฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนิ นงำน
ประจำปี โดยบริ ษัทฯได้ จัดทำเอกสำรประกอบคำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนประจำปี ที่ครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของบริษัทฯอย่ำงชัดเจน และครบถ้ วนแล้ ว
3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในกำรพิจ ำรณำและอนุมัติงบกำรเงินของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯได้ จัดทำงบกำรเงินที่มีควำม
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยงบกำรเงินของบริษัท ฯ
ได้ ผำ่ นกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็ นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4. สิทธิท่ จี ะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท ฯ โดยบริษัทฯจัดทำรำยละเอียดกำร
คำนวณเงินปั นผลที่ถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญต่ำงๆที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น
เช่นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลจริ งกับนโยบำยที่ประกำศจ่ำย ข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
กำรจ่ำยเงินปั นผลกับปี ที่ผ่ำนมำ โดยบริษัท ฯจะอธิบำยถึงเหตุผลและควำมจำเป็ นหำกบริ ษัท ฯไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผล
ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่บริ ษัท ฯเคยประกำศไว้ โดยเงินปั นผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ินนั ้ ได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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5. สิทธิในการพิจารณาและแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท เป็ นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทเป็ นรำยบุคคล โดยบริษั ทจัดทำรำยละเอียด/ประวัติ
ของกรรมกำรบริ ษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ ำรับกำรแต่งตังอย่
้ ำงถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่
เป็ นประโยชน์ ต่อ กำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งและผลกำรปฏิ บตั ิงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริ ษัท ที่ผำ่ นมำ (กรณีแต่งตังกรรมกำรรำยเดิ
้
ม) ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหำ กำร
ถือหุ้นในบริษัท กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทัง้ ที่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น และ
กำหนดคำนิยำมกรรมกำรอิสระ ในกรณี ที่มีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิ สระ โดยกรรมกำรที่ ถูกเสนอต่อผู้ถือ หุ้นเพื่ออนุมัติ
แต่งตังนั
้ นได้
้ ผ่ำนกำรพิจ ำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท มี สิท ธิใ นกำรพิ จ ำรณำและอนุมัติค่ำ ตอบแทนกรรมกำรบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จัด ท ำรำยละเอี ย ด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร องค์ประกอบของค่ำตอบแทนแยกตำมตำแหน่งและ/หรื อหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี ที่ผ่ำนมำ วิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน เป็ น
ต้ น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ ถูกเสนอต่อ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ อนุมัตินัน้ ได้ ผ่ำนกำรพิจ ำรณำกลั่น กรองอย่ ำงระมัด ระวัง
รอบคอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
7. สิทธิในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชี
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และอนุมตั คิ ่ำสอบบัญชี โดยบริษัทจั ดทำรำยละเอียดข้ อมูล
ที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นชื่อผู้สอบบัญชี
และสำนักงำนสอบบัญ ชีที่สงั กัด ควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปี ที่ผ้ สู อบบัญชีรำยนัน้ เป็ นผู้สอบบัญ ชีให้ กับ
บริ ษัท ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนระหว่ำงค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นๆ (ถ้ ำมี) และจัดให้ มี
กำรเปรี ยบเทียบค่ำสอบบัญชีกบั ปี ที่ผำ่ นมำ เป็ นต้ น โดยผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีที่ถกู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั นิ นั ้
ได้ ผำ่ นกำรพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบแล้ ว จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ วยกำรประเมินผลงำนที่ผำ่ น
มำของผู้สอบบัญ ชี และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ ำรณำ
อนุมตั ิ
8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัตริ ายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเป็ นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ ำทำ
รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันที่ มีมูลค่ำอย่ำงมีสำระสำคัญ ของบริ ษัท โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทนัน้ จะ
คำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอ บซึ่ง
ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระทังหมด
้
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9. สิทธิพนื ้ ฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ควรจัดทำรำยละเอียดกำรเพิ่มทุนที่ถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นวัตถุประสงค์และควำมจำเป็ นในกำรเพิม่ ทุน วิธีกำรและเงื่อนไขของกำรเพิ่มทุน ผลกระทบ
จำกกำรเพิ่มทุนที่มีตอ่ บริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น โดยเรื่ องดังกล่ำวได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวัง
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. คณะกรรมกำรบริษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ทัง้ ผู้ถือ หุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้น
ต่ำงชำติและผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทจึงมีนโยบำยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงปกป้อง
และรักษำสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสทิ ธิเท่ำเทียมกัน ในกำรซือ้ ขำยหรื อโอนหุ้น กำรมี
ส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรได้ รับข่ำวสำร ข้ อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ ำร่ วม
ประชุมเพื่อ ใช้ สิทธิอ อกเสียงในที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรื อ ถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี
และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริคณห์
สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิม่ ทุน และกำรอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
2. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริษัท
โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
3. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริษัท
4. บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมีสิทธิในกำรเสนอเรื่ องเพื่อ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และเสนอชื่ อ บุคคลเพื่อ
พิจ ำรณำรั บเลื อ กตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจ ำปี เป็ นกำร
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5. บริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทัง้ เอกสำรข้ อมูลประกอบกำรประชุมในวำระต่ำงๆ รวมทั ง้ มีควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ โดยส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เว้ นแต่กรณี ที่
ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่ น และเผยแพร่ หนังสือเชิญ ประชุมพร้ อ มทัง้ เอกสำร
ข้ อมูลประกอบกำรประชุม ทำงเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือ หุ้นมีเวลำศึกษำข้ อมูลได้ อ ย่ำงละเอี ยดและสำมำรถตัดสินใจได้ อ ย่ำงเหมำะสม โดยมีข้อ มูลเหมือ นกับ
ข้ อมูลที่บริษัทจะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสำร
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6. บริษัทฯ แจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ ง
ขันตอนกำรออกเสี
้
ยงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังในกำรประชุ
้
มผู้ถือหุ้น ให้ มีกำรกำหนด
เป็ นลำดับขันตอนอย่
้
ำงชัดเจน มีกำรนำเสนอ ซักถำม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่ำงชัดเจน
รวมทังเปิ
้ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ ผ้ ถู ือ หุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ ำก่อ นเวลำประชุมอย่ำง
น้ อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้ วเสร็จ
7. บริ ษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริ ษัทที่ต้องเปิ ดเผยตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญ เพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอย่ำงกระทันหัน
ไม่เพิม่ วำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ ไม่จำกัดสิทธิใน
กำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้นที่มำสำย เป็ นต้ น
8. บริ ษั ท ฯ ได้ อ ำนวยควำมสะดวก และสนับ สนุนให้ ผ้ ถู ื อ หุ้นเข้ ำร่ วมประชุมใช้ สิทธิอ อกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือ หุ้น เช่น กำรประชุมดำเนินตำมลำดับ ขันตอนที
้
่ แจ้ งไว้ ในหนังสือ เชิญ ประชุม ในกำรเลือ กตัง้
กรรมกำรผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือ กตัง้ กรรมกำรได้ เป็ นรำยบุคคล มีกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น
ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นโดยกรรมกำรที่เกี่ยวข้ องตอบข้ อซักถำมอย่ำงเพียงพอ
9. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือ หุ้นไม่สำมำรถมำประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ อ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดส่งแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอ
รำยชื่อกรรมกำรอิสระของบริษัทอย่ำงน้ อย 1 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้ เข้ ำร่วมประชุม
10. บริษัทฯ จัดให้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ชดั เจนถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยหลังจำกที่สง่ รำยงำนกำรประชุมให้ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรมีควำมตังใจที
้ ่จะพิจำรณำดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆ โดยได้ พจิ ำรณำเกี่ยวกับ
ขจัดปั ญหำควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ ภำยใต้ กรอบ
จรรยำบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็ นสำคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดควำมโปร่งใสและป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียให้ คณะกรรมกำรทรำบ โดยติดต่อแจ้ งที่เลขำนุกำรบริ ษัท และมีหน้ ำที่รำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ ตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในกำรประชุมคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้ บุคคลที่มีสว่ นได้ ส่วนเสียในกำร
เข้ ำทำรำยกำรใด ๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทงดให้ ควำมเห็นและงดออกเสียงลงมติในรำยกำร
ดังกล่ำว
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นอกจำกนี ้บริษัทได้ มีกำรกำหนดนโยบำยและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ริ ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผล ประโยชน์หรื อ
รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันซึ่งให้ เปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ยวกับรำยชื่อ และควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน นโยบำยกำรกำหนด
รำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ ยวกับกำรทำรำยงำนดังกล่ำว โดยได้ ถือ ปฏิบัติตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับ
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทนัน้ จะคำนึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือ หุ้นเป็ นสำคัญ และเป็ นไปตำมเงื่อ นไขรำคำและกำร
แข่งขันทำงกำรค้ ำโดยทั่วไป โดยรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำต่ำงๆ เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arms-Length Basis)
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระทังหมด
้
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อรับทรำบรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ซึ่งได้ มีกำรพิจ ำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบและได้ ปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยกำหนดในรำยงำน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวทุกไตรมำสอย่ำงเคร่ งครัดรวมทังจะด
้ ำเนินกำรให้ มีกำรเปิ ดเผยไว้
ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้ วย

การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรนำข้ อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงกำหนด
นโยบำยเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริษัท เพื่อมิให้ บุคลำกรของบริษัททังกรรมกำร
้
ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริษัท นำ
ข้ อมูลภำยในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมถึงเพื่อกำรซื ้อขำย โดยดำเนินกำรแจ้ งให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัททรำบว่ำ
1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัท จะต้ องรักษำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริษัท และ
จะต้ องไม่นำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่วำ่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม เว้ น
แต่ข้อมูลนันบริ
้ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว
2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัททรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทที่
ได้ รับทรำบข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทและ/หรื อข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลี่ยงกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนัน้
จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ ำมมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ นัน้ ต่อบุคคลอื่น ทัง้ นี ้ ให้ รวมถึงคู่ส มรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ ำฝื นถือว่ำได้
กระทำผิดอย่ำงร้ ำยแรงโดยบริ ษัทจะทำหนังสือตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และหำกพบว่ำมีกำรปฏิบตั ิอีกครัง้
จะทำกำรให้ ออกโดยไม่จ่ำยเงินค่ำชดเชย
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หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญ ในสิทธิและกำรปฏิ บัติอ ย่ำงเท่ ำเที ยมกันต่อ ผู้มีส่วนได้ เสียต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ กำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่ว นได้
เสียตำมสิทธิ เงื่อนไข ข้ อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับกำรดูแลและปฏิบตั ดิ ้ วยดี ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจให้ มีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ำและสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยคำนึงถึงกำรเติบโตของมูลค่ำบริ ษัทในระยะยำว ด้ วยผลตอบแทนที่ดีและต่อ เนื่อง รวมทัง้ กำร
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงาน :
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของพนักงำนในฐำนะผู้สนับสนุนให้ แผนงำนต่ำงๆ ของบริ ษัท ฯ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ กำหนดไว้ ได้ บริ ษัท ฯ จึงปฏิ บตั ิต่อพนักงำนของบริ ษัท ฯ ด้ วย
ควำมเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน พร้ อมทัง้ พัฒนำ เสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่
ดีดูแลรั กษำสภำพแวดล้ อ มกำรท ำงำนให้ มี ค วำมปลอดภัย ต่อ ชี วิตและทรั พ ย์ สิน ของพนักงำน
ส่งเสริ ม กำรท ำงำนเป็ นที ม เพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น ใจและเป็ นขวัญ ก ำลัง ใจให้ แ ก่ พ นัก งำนในกำร
ปฏิบตั งิ ำนกับบริษัทฯด้ วยควำมมัน่ คงในอำชีพ
ผู้บริหาร :
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของผู้บริ หำร ในฐำนะผู้ที่มีบทบำทสำคัญ ในกำรกำหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ รวมทัง้ ควบคุมกำรดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ฯให้ เป็ นไปตำมกรอบ ทิศทำง
และเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่
มีควำมเหมำะสม เป็ นธรรม เพื่อ เป็ นกำรตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หำรมีควำมตัง้ ใจและ
ทุ่มเทให้ กบั กำรบริหำรงำนบริษัทฯจนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ ได้
หุ้นส่ วนทางธุรกิจ : บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงควำมสำคัญของหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริ ษัท ฯในกำรที่ช่วยสนับสนุน
และผลักดันให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯสำมำรถเจริ ญเติบโตและบรรลุเป้ำทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ ได้
บริ ษัทฯจึงปฏิบตั ิต่อหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมของทั ง้ สอง
ฝ่ ำย และปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด
ลูกค้ า :
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับลูกค้ ำเป็ นอันดับแรกโดยสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดีกับลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอและมุง่ เน้ นที่จะปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ ำอย่ำงโปร่งใสเท่ำ
เทียมและเป็ นธรรม และให้ ควำมสำคัญในกำรรักษำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
และไม่นำข้ อมูลดังกล่ำวโดยให้ ควำมสำคัญแก่ลกู ค้ ำมำใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
คู่ค้า :
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ ำของบริ ษัท ฯด้ วยควำมเป็ นธรรม ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่ตกลงร่ วมกันอย่ำง
เคร่งครัดทังจะไม่
้
เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ ำกับคูค่ ้ ำโดยไม่สจุ ริ ต
คู่แข่ ง :
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรม โดยมุง่ เน้ นกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ ำด้ วยกำรพัฒนำศักยภำพและคุณ ภำพของกำรให้ บริกำรไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ น
ควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ ไม่สุจริ ตหรื อ ไม่เหมำะสมและไม่มีนโยบำยที่ จ ะทำลำย
คูแ่ ข่งด้ วยกำรพูดพำดพึงกล่ำวร้ ำยหรื อดำเนินกำรใดๆที่ไม่สจุ ริตที่เป็ นกำรทำลำยคูแ่ ข่งของบริษัทฯ
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สิ่งแวดล้ อม :

ชุมชน/สังคม :

หน่ วยงานภาค :
รัฐและหน่ วย
งานกากับ
ดูแลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง :

บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ควำมส ำคั ญ ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อม โดยไม่ ก ระท ำกำรใดๆ ที่ ส่ ง ผลเสี ย หำยต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้ อมเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนดส่งเสริ มกำรใช้ และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมปฏิบตั ิและให้ ควำมร่ วมมือ หรื อควบคุมให้
มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่ งครั ดตำมเจตนำรมณ์ ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ อ อกโดยหน่วยงำนที่
กำกับดูแล
บริษัทฯ คำนึงถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมเพื่อสร้ ำงคุณภำพชีวติ ที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน
รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝั งจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงำนทุกระดับและให้ ควำม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงบทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วย
งำนกำกับดูแลที่มีตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีควำมตังใจและให้
้
ควำมร่วมมือใน
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมำยต่
้
ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนเหล่ำนัน้ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมอบหมำย
ให้ เลขำนุกำรบริ ษัทฯรับผิดชอบด้ ำนกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทัง้
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำร
ปฏิบตั งิ ำนให้ เป็ นไปตำมคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำนและเป็ นไปตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
รำยงำนผลกำรสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี

บริ ษัทฯ จึงได้ มีนโยบำยที่จะสร้ ำงควำมคุ้มครองสิทธิและปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันข้ ำงต้ น เนื่องจำกแรงสนับสนุน
จำกผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ำงๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และสร้ ำงกำไรให้ กับบริ ษัท ฯ ถือเป็ นกำรสร้ ำง
ควำมสำเร็ จให้ กับบริษัทฯในระยะยำว บริ ษัท ฯ ได้ ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที่มีส่วนได้ เสียโดยปฏิ บตั ิตำมข้ อ กำหนด
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงสัญญำและข้ อตกลงต่ำงๆ ที่ทำขึ ้นระหว่ำงกัน รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่ดำเนินกำรใดๆ อันจะเป็ นกำรริดรอนสิทธิ หรื อส่งผลกระทบใน
ด้ ำนลบกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่ำงๆ
กรณี ที่ ผ้ ูมี ส่ ว นได้ เสี ย มี ข้ อ ร้ องเรี ย น ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ข้ อ สงสัย ใดๆ เกี่ ย วกั บ กำรกระท ำผิด กฎหมำย หรื อ
จรรยำบรรณ รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภำยในที่ บกพร่ อง สำมำรถแจ้ งหรื อสอบถำมได้ โดยตรงถึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท โดยติดต่อผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริ ษัท ฯจะดำเนินกำรสอบสวน
ตำมขันตอนกำรรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยนที่กำหนดไว้ และถือปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องลับ และรำยงำนผลกำรสอบสวนให้ คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ
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การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยในกำรต้ ำนกำรทุจริ ต หลักกำรในจรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่นจรรยำบรรณว่ำ
ด้ วยกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ จรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้ วย
กำรให้ หรื อรั บของขวัญ หรื อ ทรัพย์ สิน หรื อ ประโยชน์อื่ นใด เป็ นต้ น โดยห้ ำมมิให้ พนักงำนทุกคนเรี ยกร้ อ งของขวัญ หรื อ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในทำงมิชอบ หรื อกำรกระทำใดๆ ที่
อำจนำไปสูก่ ำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กับบริษัททังข้
้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน น่ำเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลำ โป ร่ งใส
และเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรำยงำนประจำปี รวมถึงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และข้ อ มูลทำงกำรเงินซึ่งจัดทำขึน้ ตำม
มำตรฐำนกำรบัญ ชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่
เหมำะสม และถือปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ โดยใช้ ดลุ ยพินิจในกำรจัดทำอย่ำงระมัดระวัง อีกทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็
้
นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
เกี่ ยวกับคุณ ภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน โดยให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องดั งกล่ำวในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ ง แสดงไว้ ใ นรำยงำนประจ ำปี ของบริ ษั ท รวมทั ง้ จัด ให้ มี ร ำยงำนควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจำปี
2. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรบริษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท เกี่ ยวกับ ควำมถูกต้ องครบถ้ วนโปร่ งใสน่ำเชื่ อ ถื อทั่วถึงและทันเวลำทัง้ รำยงำนข้ อ มูลทำงกำรเงินและข้ อ มูลทั่วไป
ตลอดจนข้ อมูลสำคัญ โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนนักวิเครำะห์และผู้สนใจโดยทัว่ ไปได้ รับทรำบโดยผ่ำน
ช่องทำงกำรเผยแพร่ ข้อมูลต่ำง ๆของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.takunigroup.com) โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถติดต่อ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ที่ นำงสำวนิตำ ตรี วีรำ
นุวฒ
ั น์ โทรศัพท์ 0-2455-2888 หรื อที่ E-mail: nita@takuni.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่สำมำรถเอือ้ ประโยชน์ได้ กับบริ ษัท
โดยเป็ นผู้มีบ ทบำทสำคัญ ในกำรให้ ควำมเห็ นชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนิน ธุรกิ จ และมี กำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นรำยไตรมำส อีกทังยั
้ งให้ ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรของบริ ษัทมีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรที่เป็ นไม่เป็ นผู้บริหำร
จำนวน 4 ท่ำน โดยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระไม่น้อ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริ ษัททัง้ หมด เพื่อ ทำหน้ ำที่
ถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยบริหำรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั ง้ คณ ะอนุ ก รรมกำรเพื่ อ ช่ ว ยในกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท 3 ชุ ด คื อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำร โดยบริ ษัทได้ มีกำร
แบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษั ท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจ ำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำรที่ มีต่อ ผู้ถือ หุ้นไว้ อ ย่ำงชัดเจนเพื่อ ควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจและ
นำเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรำยละเอียดที่กล่ำวไว้ แล้ วภำยใต้ หวั ข้ อโครงสร้ ำงกำรจัดกำร

 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 ท่ำน เพื่อปฏิบตั หิ น้ ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำหรื อรับทรำบตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ที่ได้ ระบุไว้

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้ สิ ้น 4 ท่ำน เพื่อปฏิบตั หิ น้ ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ อง
ให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรื อรับทรำบตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่ได้ ระบุไว้

 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษัทมีคณะกรรมกำรบริ หำรทังสิ
้ ้นจำนวน 3 ท่ำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปด้ วยควำมคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จดั กำรให้ เป็ นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้ บุคคลใดมีอำนำจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมกำรของบริ ษัทจะเป็ นผู้กำหนดอำนำจหน้ ำที่และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้ อง
ทรำบและปฏิบตั หิ น้ ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทังประสำนงำนให้
้
มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ำยงำนค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจนตำมประกำศของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้ องได้ รับ กำรอนุมตั ิจำกกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณี ที่กรรมกำรของบริษัทได้ รับมอบหมำยให้ มีหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเพิม่ มำกขึ ้น เช่น กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้ วย เป็ นต้ น จะได้ รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยเพิม่ มำกขึ ้นด้ วย ซึ่งต้ องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัทประกอบด้ วย
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร โดยนโยบำยดังกล่ำว
ได้ รับ ควำมเห็นชอบจำกที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 4มีนำคม 2557โดยบริ ษัท ได้ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรเนื่องจำกเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้ บริษัทมี
ควำมมั่น คงและเจริ ญ เติบ โตได้ อ ย่ ำงยั่ง ยื น ในระยะยำว ส ำหรั บ กำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนนั น้ บริ ษั ท ให้
ควำมสำคัญเรื่ องกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอกำร
ควบคุมภำยในร่วมกันเป็ นประจำทุกปี ตงแต่
ั ้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป เพื่อให้ บริษัทได้ ปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี ค้ ณะกรรมกำรจะจัดให้ มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจ ำนอกจำกนี ้
ภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญ ของบริษัท เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบัติตำมกฎ
และข้ อบังคับต่ำงๆ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้ กำหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังกำรปฏิ
้
บตั ติ อ่ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นี บ้ ริ ษัทได้ มี กำรประกำศและแจ้ งให้ พนักงำนและผู้บริ หำรทุกคนรับทรำบและยึดปฏิ บัติตำมแนวทำง
ดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ ว่ำ กำรตัดสินใจใดๆ
ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้ องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พจิ ำรณำต้ องแจ้ งให้ บริษัททรำบถึง
ควำมสัมพันธ์หรื อกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ใิ น
ธุรกรรมนันๆ
้
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษั ทเกี่ ยวกับรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันและรำยกำรที่ มีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้ มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทังบริ
้ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่ งครัดในเรื่ อ งกำรกำหนดรำคำและเงื่อ นไขต่ำงๆ กับบุคคลที่ อ ำจมีควำมขัดแย้ งด้ ำน
ผลประโยชน์ ให้ เสมือ นทำรำยกำรกับ บุคคลภำยนอกและส่งรำยงำนตำมระยะเวลำที่ ตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย
กำหนด และได้ มีกำรเปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ สำรสนเทศที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล และงบกำรเงินซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้สอบทำนคุณ ภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยนำเสนอโดยต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส กำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญ ชี รับอนุญ ำตจำกสำนักงำน
กลต. เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศที่สำคัญทัง้ ข้ อมูลทำง
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กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ดำเนินกำรบนพื ้นฐำนควำมถูกต้ องครบถ้ วน สมเหตุสมผล เชื่ อถือ ได้ และใช้ นโยบำยกำรบัญ ชี ที่
เหมำะสม

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้ อ ยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ นโดยกำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้ ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกครัง้ จะมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็ นผู้จดั ทำวำระต่ำงๆ ของกำรประชุม
และดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้ คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนกำรประชุมเพื่อให้ กรรมกำรได้ มี
เวลำพิจำรณำและศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรบันทึกกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่กรรมกำรบริ ษัท
เป็ นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจัดเก็บ รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
อย่ำงเป็ นระบบและพร้ อมให้ คณะกรรมกำรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทังนี
้ ใ้ นกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ ำงมำก โดยกรรมกำรคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ ำร่วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ถ้ ้ ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ในปี 2558 บริษัทจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 9 ครัง้

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญ ต่อ ระบบควบคุมภำยในทัง้ ในระดับบริ หำรและระดับปฏิ บัติงำน และเพื่อให้ เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน บริ ษัทจึงได้ กำหนดภำระหน้ ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผู้ปฏิบตั ิงำนและผู้บริ หำรไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์ อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ ทรั พย์ สิน ของบริ ษั ทให้ เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่
ผู้ปฏิบตั งิ ำน ผู้ตดิ ตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน นอกจำกนี ้บริษัทยังจัดให้ มีผ้ ทู ี่ทำหน้ ำที่ตรวจสอบภำยใน ซึ่งบริษัท
มีนโยบำยที่จ ะใช้ ผ้ ตู รวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) ให้ ทำกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท
สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยคุณศักดิศ์ รี อำพวัน เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2558 และปี 2559 เพื่อทำกำรสอบทำนระบบ
กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรควบคุมทำงด้ ำนกำรเงินและมีกำร
ปฏิบตั ิงำนที่เป็ นไปตำมแนวทำงที่วำงไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อกำหนด
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท โดยผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรระดับสูง

2. คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมกำรชุดย่อ ย 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำร โดยมีกำรกำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
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 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจหน้ ำที่ตำมที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับบริษัท และให้ มีอำนำจหน้ ำที่ตำมที่กำหนดดังต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ กำกับดูแลกิจ กำรและภำรกิจ ของบริ ษั ทฯ ให้ เป็ นไปตำมที่ ผ้ ถู ือ หุ้นอนุมตั ิและตำม
กฎหมำยที่ ใช้ บังคับกับบริ ษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อ บังคับ มติที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น และมติคณะกรรมกำรบริ ษั ท ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ อ งใช้ วิจ ำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้ วยควำม
รับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และควำมระมัดระวังเพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. เป็ นผู้นำของคณะกรรมกำรบริ ษัท รับผิดชอบในกำรกำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทและ คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
2. เป็ นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และเป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขำดในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ใน
กรณีที่คะแนน เสียงเท่ำกันทัง้ 2 ฝ่ ำย
3. เป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมกำรประชุมให้ เป็ นไปตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้
4. เสริมสร้ ำงมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของคณะกรรมกำรบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอ ำนำจและหน้ ำที่ และควำมรับ ผิดชอบในกำรจัด กำรบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้ มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษัทฯ ที่ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
3. พิจำรณำอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในที่ เหมำะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอย่ำงน้ อยทุกปี
4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรให้ เป็ นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน
5. กำกับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิ กำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สนิ ที่ สำคัญ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจ ำรณำอนุมัติโครงสร้ ำงกำรบริ ห ำรงำน มี อ ำนำจแต่งตั ง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผู้จัด กำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่ นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่ แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ ที่ กำหนดนัน้ ต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้ จัดกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว
สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท
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ฯ หรื อบริษัทย่อย (ถ้ ำมี) ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรที่ เป็ นไปตำม นโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
และอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
7. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผิดชอบกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐำนะ กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
8. คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรคนหนึ่ งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่ นใดปฏิ บตั ิกำรอย่ำงหนึ่ ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้ บุคคล
ดังกล่ำวมี อ ำนำจ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท เห็น สมควรและภำยในระยะเวลำที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท เห็ นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ ยนแปลงหรื อ แก้ ไขกำรมอบอ ำนำจนั น้ ๆ ได้ เมื่ อเห็ นสมควร ทัง้ นี ้ กำรมอบ
อำนำจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรที่ ตนหรื อบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่ จะทำขึ ้นกับบริษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ำ มี ) ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ /หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรื อ
ประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น กำรอนุมตั ิรำยกำรที่ เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
9. พิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อ ย เพื่ อรั บผิดชอบและดูแลกำรดำเนินงำนในเรื่ องต่ำงๆของบริ ษัทฯ ให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร
10. พิจำรณำกำรจัดสรรเงินกำไรเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
11. แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆ ในนำมของบริ ษัทหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท
เช่น ทะเบียน กรรมกำร หนังสือนัดประชุมกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมกับ
กำรดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ หน้ ำที่ มีวสิ ยั ทัศน์ รวมทังจะต้
้ องอุทิศเวลำให้ กบั บริ ษัทเพื่อจะได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่
อย่ำง เต็มที่ และมีอำนำจในกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่ กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะ
ที่แสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมที่ จะได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ บริหำรจัดกำรกิจกำรที่ มีมหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมที่ สำนักงำน
กลต. กำหนด
3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้ รับประกำศนี ยบัตรกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำก
สมำคม ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรื อเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือน นับจำกวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4. กรรมกำรบริ ษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกว่ำ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมกำรคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ นๆ เกินกว่ำ 5
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของกรรมกำรท่ำนดังกล่ำว
5. ประธำนกรรมกำรบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร (MD) เพื่อให้ เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบ
ทำนกำร บริ หำรงำน ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดั กำรอย่ำงชัดเจน เพื่ อมิให้ กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จัดกำร มี
อำนำจบริหำรและอนุมตั วิ งเงินไม่จำกัด
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริษัท ทำหน้ ำที่ ให้ คำแนะนำด้ ำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมกำรบริษัทจะต้ องทรำบ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั ง้ ประสำนให้ มีกำร
ปฏิบตั ติ ำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท

วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่ จะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่ สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริ ษั ทฯ นั น้ ให้ ใช้ วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อ ไปให้ กรรมกำรคนที่ อยู่ใน
ตำแหน่งนำนที่ สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ ออกจำกตำแหน่งอำจถูกเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่ง
ใหม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่ เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระ รำยนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่ มีสว่ นร่วมบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง ที่ ปรึ กษำที่ ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี อำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่ เป็ นบิดำ มำรดำ
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่ น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้
มี อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่ อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชีซึ่งเป็ น ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิช ำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำยหรื อ ที่ ปรึ กษำ
ทำงกำร เงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ นัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ ได้ รับแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถื อ หุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ถื อ หุ้นซึ่ งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ อง กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
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8. ไม่ประกอบกิจ กำรที่ มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนัยกับกิจ กำรของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษั ทย่อ ย
หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ ได้ รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือ หุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่งประกอบกิจกำรที่ มีสภำพ อย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มี ลัก ษณะอื่ นใดที่ ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็น อย่ำงเป็ นอิส ระเกี่ ยวกับ กำรดำเนิ นงำนของบริ ษั ทฯ เช่ น
หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้ ำหนี ้ และคูค่ ้ ำ อันอำจจะทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีควำมรู้ และเข้ ำใจลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่ำงดี รวมทัง้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
11. กรรมกำรอิสระจะต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททันทีหำกเห็นว่ำมีเหตุกำรณ์ ใดๆ ที่ อำจจะทำให้ ตนต้ อง
ขำด คุณสมบัตคิ วำมเป็ นอิสระในฐำนะกรรรมกำรอิสระ
12. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมกำรอิสระจะต้ องไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่ กล่ำวมำข้ ำงต้ นแล้ ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้ รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตัดสินใจดำเนิ นกิจ กำรของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยสำมำรถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้



ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำมมติที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ ก ำหนดขอบเขตควำม
รับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
1 .สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อ ให้ มั่นใจว่ำ มี ควำมถูก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึ งกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลอย่ ำง
เพียงพอโดย กำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชี ภำยนอกและผู้บริ หำรที่รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตร
มำส และประจำปี และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของ
บริ ษัทฯ ให้ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิ
้ จำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน ทังนี
้ ้ อำจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำ จำเป็ นและเป็ น
เรื่ อ งสำคัญ ในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ ก็ได้ พร้ อ มทัง้ นำข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกับกำรปรับปรุงแก้ ไขระบบกำร
ควบคุมภำยในที่สำคัญ และจ ำเป็ นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยสอบทำนร่ วมกับผู้สอบ บัญ ชีภ ำยนอก และหัวหน้ ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อบริษัทที่ปรึกษำตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกำหนดของตลำด หลักทรัพย์ฯ
รวมทังนโยบำย
้
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่ อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิ ตลอดจนประสำนงำน กับผู้สอบ
บัญชีเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปั ญหำที่ พบระหว่ำง กำรตรวจสอบ
และประเด็นที่ผ้ สู อบบัญชีเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ
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5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่ เกิดรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ให้ มีควำมถูกต้ องและครบถ้ วน และให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
เปิ ดเผยข้ อมูลในกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน ทั ง้ นี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทำนให้ บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
7. รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้ อยปี ละ 4 ครัง้
8. เข้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมกำรบริหำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
9. ในกำรปฏิ บัติงำนตำมขอบเขตหน้ ำที่ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี อ ำนำจเชิญ ให้ ฝ่ำยจัดกำรผู้บริ ห ำรหรื อ
พนักงำน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมำให้ ควำมเห็น เข้ ำร่วมประชุมหรื อส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้ องหรื อจำเป็ น
10. ให้ มีอำนำจว่ำจ้ ำงที่ ปรึ กษำหรื อบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษัทฯ มำให้ ควำมเห็นหรื อให้ คำปรึ กษำใน
กรณีจำเป็ น
11. จั ด ท ำรำยงำนกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจ ำปี
ของบริ ษัทฯ ซึ่ ง รำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่น่ำเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
- ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)

- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้ รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้ อมทัง้ ปั ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้ กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรจัดตังคณะกรรมกำร
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี
13. ปฏิ บัติ งำนอื่ น ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก
14. ในกำรปฏิ บัติห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อ มี ข้ อ สงสัย ว่ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำ
ดังต่อ ไปนี ้ ซึ่งอำจ มี ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่อ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษั ทฯ ให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำน ต่อ คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ เพื่ อ ดำเนินกำรปรั บปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
- กำรทุจริตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
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- กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ ข้ อ กำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ หรื อ ผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรั บปรุงแก้ ไขภำยในเวลำข้ ำงต้ น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดหลักทรัพย์
เพื่อ ให้ กำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีประสิทธิภ ำพที่ ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำ
ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ จำกที่ ปรึ กษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจำเป็ นก็ได้ ทัง้ นีด้ ้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท ทัง้ นี ้ นำยธีรชัย
อรุณเรื องศิริเลิศ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่กำหนด และมีคณ
ุ สมบัตใิ นลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ ในประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้ วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. เป็ นผู้ที่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่และแสดงควำมเห็น หรื อรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ ที่ได้ รับมอบหมำยได้
อย่ำง เป็ นอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญำติ สนิท
ของบุคคลดังกล่ำว
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่ จ ะสำมำรถทำหน้ ำที่ ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั ง้ นี ้ ต้ องมีกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้ อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่ จะสำมำรถทำหน้ ำที่ ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ
งบ กำรเงินได้
5. เป็ นผู้ที่ได้ รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกกำรดำรงตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณ สมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้ หรื อตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ฯ
(4) พ้ นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรื อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้ ง เป็ น
หนังสือ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริ ษัทจะแจ้ งเรื่ องกำรลำออก
พร้ อมส ำเนำหนั ง สื อ ลำออกให้ ตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทรำบ ในกรณี ที่ ก รรมกำรตรวจสอบพ้ น จำกต ำแหน่ ง ทั ง้ คณะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ พ้ นจำกตำแหน่งต้ อ งรัก ษำกำรในตำแหน่งเพื่ อ ด ำเนิน กำรต่อ ไปก่อ นจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ำรับหน้ ำที่
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3. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่ นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัท แต่งตัง้ บุคคลที่ มีคุณ สมบัติครบถ้ วนขึ น้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่ อ ให้ กรรมกำรตรวจสอบมี
จำนวนครบตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุคคลที่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งตนแทน ทัง้ นี ้ ให้ บริ ษัทแจ้ งกำรพ้ นจำกตำแหน่งของกรรมกำร ตรวจสอบดังกล่ำว
พร้ อมเหตุผลของกำรพ้ นจำกตำแหน่งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที

 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
ตำมมติที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ ก ำหนดขอบเขตควำม
รับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังต่อไปนี ้

ด้ านการสรรหา
1. พิจ ำรณำคุณ สมบัติของกรรมกำรที่ ต้อ งกำรสรรหำให้ เป็ นไปตำมโครงสร้ ำง ขนำดและองค์ ประกอบของ
คณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีกำรสรรหำอย่ำงเหมำะสม
2. พิจำรณำรำยชื่ อบุคคลที่ เหมำะสมที่ จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร กรรมกำรบริ หำร ผู้บริหำรระดับสูงของ
บริษัทฯ
3. พิจำรณำกลัน่ กรองรำยชื่อ ตรวจสอบประวัตแิ ละคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำร
ของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ
4. พิจำรณำผลงำน คุณ สมบัติ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรที่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระและสมควรได้ รับ
เลือ กตัง้ ใหม่เสนอต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อพิจ ำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และเสนอที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่ อ
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษัท
6. พิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง
7. ปฏิบตั หิ น้ ำที่ในเรื่ องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจ ำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำ ตอบแทนอย่ำ งเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร ให้ แก่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ทและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
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2. พิจ ำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ำของค่ำตอบแทน ทั ง้ ส่วนที่ เป็ นเงินเดือ นและ
ผลประโยชน์ อื่ น ที่จ่ำยให้ แก่ กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้จัดกำร และที่ ปรึ กษำระดับบริ หำรของ
บริษัทฯ
3. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรสูงสุด พร้ อมทังน
้ ำเสนอ
ให้ คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรฯ”) ประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ได้ รับ กำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทหรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้ กรรมกำรมำกกว่ำกึ่ งหนึ่งต้ องเป็ นกรรมกำร
อิสระ
2. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนควรเป็ นกรรมกำรอิ ส ระซึ่ งได้ รับ กำรแต่ง ตัง้ โดย
คณะกรรมกำร บริษัท โดยประธำนคณะกรรมกำรฯ จะเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดวำระกำรประชุมและดำเนินกำร
ประชุม
3. เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ จะได้ รับกำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรฯ
้

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1.กรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับแต่งตัง้
โดย คณะกรรมกำรบริษัทให้ ดำรงตำแหน่งต่อได้
2.หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งก่อนครบกำหนดตำมวำระกรรมกำร
คนนัน้ จะต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน พร้ อมเหตุผลและให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ใิ นกรณี
ที่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้ นจำกตำแหน่งทัง้ คณะให้ คณะกรรมกำรฯที่ พ้นจำกตำแหน่งต้ องรักษำกำรใน
ตำแหน่งเพือ่ ดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรฯชุดใหม่จะเข้ ำรับหน้ ำที่
3.ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ
ให้ คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแทนภำยใน 90
วัน เพื่อ ให้ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีจำนวนครบตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดโดยบุคคลที่ เข้ ำเป็ น
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่ ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนซึ่งตนแทน

 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำร
บริหำรมีอำนำจหน้ ำที่ภำยในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนิน กิจกำรและบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อ บังคับ นโยบำย ระเบียบ
ข้ อกำหนด คำสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2. กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษั ท ฯ กำรขยำยกิจ กำร กำหนด
แผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริ หำรทรั พ ยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ น ำเสนอต่อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรเป็ นผู้พจิ ำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป
3. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมปกติธรุ กิจของบริษัทฯ ตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิ
4. มีอ ำนำจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำร และ/หรื อคณะทำงำนเพื่ อดำเนินกิจกำรหรื อบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ และ
กำหนดอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำร และ/หรื อ คณะทำงำนรวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้ กำร
ดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและ/หรื อคณะทำงำนที่แต่งตังบรรลุ
้
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่กำหนด
5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่ กำหนดไว้ และ
กำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนมีคณ
ุ ภำพและประสิทธิภำพ
6. พิจำรณำเรื่ องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมที่ฝ่ำยบริ หำรเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและอนุมตั ิ
7. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้ บุคคลอื่ นใดหนึ่งคนหรื อหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ อำจมอบอ ำนำจเพื่ อ ให้ บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่ คณะกรรมกำรบริ หำร
เห็ น สมควร และ ภำยในระยะเวลำที่ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรเห็ น สมควร ซึ่ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรอำจยกเลิก เพิก ถอน
เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอำนำจ หรื อกำรมอบอำนำจนันๆได้
้ ตำมที่เห็นสมควร
8. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็ นครำวๆไป
ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ ตน หรื อบุคคลที่อำจมี
ควำม ขัดแย้ ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องกำหนด) มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่ นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำวโดยเรื่ องดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อ
ที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรที่ เป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติ และเงื่อนไขกำรค้ ำปกติ ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1.

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 2 คน โดยได้ รับกำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
หรื อ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

2.

มีคณ
ุ สมบัตขิ นต้
ั ้ นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมกำรบริษัท

3.

คณะกรรมกำรบริ หำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรรมกำรผู้จดั กำรไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน
อื่นมำกกว่ำ 2 แห่ง และไม่ได้ ดำรงตำแหน่งในบริษัทคูแ่ ข่งทำงธุรกิจ

 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ กำหนดให้ กรรมกำรผู้จัดกำรมี
อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
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1. ดูแลบริหำรดำเนินงำนอย่ำงระมัดระวังด้ วยควำมซื่อสัตย์ และปฏิบตั ิงำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์
ของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และ ข้ อ บังคับบริ ษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่
กำหนดโดยที่ ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น ภำยใต้ กรอบกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง และขอบเขตอ ำนำจซึ่ง
คณะกรรมกำรกำหนด
2. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ /หรื อบริหำรงำนประจำวันของบริษัท
3. จัดทำและนำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณ
ประจำปี ของบริ ษัทที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจำปี และกำหนดอำนำจกำรบริหำรงำน เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะ กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
4. รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษัทมำกำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ เพื่อกำหนด
ภำรกิจ หลัก (Mission) สำหรับฝ่ ำยจัดกำรนำไปดำเนินกำร
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำอุปสรรค
ต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ บู ริหำรและฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจที่วำงไว้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัท
6. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำรและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำม
คืบหน้ ำใน กำรดำเนินงำนต่อคระกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
7. มีอำนำจสัง่ กำร / ออกระเบียบ / ประกำศและอนุมตั กิ ำรใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธรุ กิจของบริษัทฯ ตำม
ตำรำงระเบียบอำนำจอนุมตั แิ ละนโยบำยเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
8. ปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรื อคณะกรรมกำร
ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำรเรื่ องใดที่ กรรมกำรผู้จัดกำรหรื อผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรหรื อ บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้ องกำหนด) มีส่วนได้ สว่ นเสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง กรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอำนำจอนุมัติกำรดำเนินกำรในเรื่ อ งดังกล่ำว โดยเรื่ องดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อ ที่
ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติ และเงื่อนไขกำรค้ ำปกติซึ่งเป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด

3. การกากับดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษัทย่ อ ยและบริ ษัท
ร่ วม
บริ ษัท ฯ มีนโนบำยกำรลงทุนในกิจ กำรที่สำมำรถเอื อ้ ประโยชน์ กับบริ ษัท ทัง้ นี เ้ พื่อ เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน โดยกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัท ฯ จะต้ องมีอำนำจควบคุมหรื อ กำหนดนโยบำยบริ หำร ส่วนบริ ษัทร่ วม บริ ษัท ฯ
จะต้ องมีสทิ ธิในกำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ ำร่วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

4. การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อ มูลภำยในของบริษัท ฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน รวมทังกำรซื
้
้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
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กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ฯ จะต้ องรักษำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของ
บริ ษัทฯ และจะต้ องไม่นำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่ว่ำจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม เว้ นแต่ข้อมูล
นันบริ
้ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว
กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัท ฯ ทรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำง
ของบริษัทฯ ที่ได้ รับทรำบข้ อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ/หรื อข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลี่ยงกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะ
้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ ำมมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัท ฯ ด้ วย โดยผู้ใดฝ่ ำฝื นถือว่ำได้ กระทำผิดระเบียบของ
บริษัทฯ อย่ำงร้ ำยแรงและมีกำรกำหนดโทษโดยกำรตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรและหำกยังคงปฏิบตั จิ ะทำกำรไล่ออกโดย
ไม่จ่ำยค่ำชดเชย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะจัดกำรอบรมให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริ หำร เกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. ตำม มำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ
275 แห่งพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมกำรและผู้บริ หำรมีหน้ ำที่
ต้ อ งรำยงำนกำรมำถื อ ครอง และกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ต่อ สำนัก งำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรถัดจำกวันที่ทำรำยกำร และจัดส่งสำเนำ
รำยงำนนี ้ให้ แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

5. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีในปี 2558 รวม 2.56 ล้ ำนบำท โดย
แบ่งเป็ นค่ำสอบบัญชี 2.49 ล้ ำนบำท และค่ำตอบแทนอื่น 0.07 ล้ ำนบำท

6. การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
บริษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยในกรณีที่บริษัทมีควำมจำเป็ นต้ องทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กับกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ และในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกั น
ที่ อ ำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ ยวชำญอิสระหรื อ ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่ างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้

รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ปกติ อำทิ กำรซือ้ และขำยสินค้ ำ กำรให้ บริ กำร เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็ นต่อกำรทำ
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รำยกำรดังกล่ำว และกำรมีเงื่ อ นไขกำรค้ ำที่ มีรำคำและเงื่ อ นไขที่ เ ป็ นธรรมและไม่ก่อ ให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ เมื่ อ
เที ยบเคียงกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษั ทและบุคคลทั่วไป หรื อ กำรทำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรในลักษณะเดียวกับของ
ผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับ
เหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติ
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

รำยกำรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้ น เช่น รำยกำร
เกี่ ยวกับทรั พย์ สินหรื อบริ กำรอื่ น หรื อ รำยกำรรั บหรื อ ให้ ควำมช่วยเหลือ ทำงกำรเงิน บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้ อ กำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บคุ คลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรื อดำเนินงำนแทนบริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ
ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย เพื่อให้ กำรตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี ของบริษัท และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ มี ม ติอ นุมัติน โยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร ดังนี ้
กลุม่ บริษัทเน้ นกำรดำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวมที่จะมีกำรขยำยตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทังกลุ
้ ่มบริษัทให้
สำมำรถเกื ้อหนุนกันได้ ควบคูไ่ ปกับกำรดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและคำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย เพื่อให้ สำมำรถเติบโตในธุรกิจได้ อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
ควำมสำเร็ จดังกล่ำวต้ องอำศัยควำมเข้ ำใจและควำมร่วมมือของพนักงำน ผู้รับเหมำ และชุมชน กลุ่มบริษัทจึงให้
ควำมสำคัญในกำรดูแลและพัฒนำพนักงำนให้ ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุง่ ส่งเสริมบรรยำกำศกำรทำงำนแบบมีสว่ นร่วม
รวมทังปฏิ
้ บตั ติ อ่ กันด้ วยควำมเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี ในฐำนะที่ทกุ คนเป็ นส่วนหนึ่งของบริษัท ตลอดจนขยำยขอบเขต
กำรดูแลและพัฒนำดังกล่ำวไปสูช่ ุมชนและสังคม
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แนวทางในการปฏิบัตติ ่ อนโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อมขององค์ กร
มีดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ทฯ ให้ ควำมสำคัญ ต่อ กำรปฏิบัติที่ เป็ นธรรมโดยน ำหลักจริ ยธรรมไปใช้ กับองค์กรอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อ งในเรื่ อ งที่
เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ กำรแข่งขันอย่ำงยุตธิ รรมกำรปฏิบตั อิ ย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรเคำรพ
ต่อ สิทธิในทรั พย์ สินและสร้ ำงสัมพัน ธภำพระหว่ำงกิจ กำรที่ รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงำนของรั ฐ และกิ จกำรที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ ำ คูส่ ญ
ั ญำรับจ้ ำง ลูกค้ ำ คูแ่ ข่ง และสมำคมวิชำชีพซึ่งบริษัทฯ เป็ นสมำชิกอยู่

2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญต่อกำรต่อต้ ำนด้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร บริษัทฯ
ยึดมัน่ ต่อกำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทกุ กระบวนกำรและทุกขันตอนกำรท
้
ำงำน รวมถึงได้ มีกำร
กำหนดนโยบำยและมำตรกำรด้ ำนกำรป้องกันกำรกระทำดังกล่ำว บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรถ่ำยทอดไปยังพนักงำนทุกระดับ
และกำหนดไว้ ในจรรยำบรรณขององค์กรให้ มีควำมตระหนักต่อกำรกระทำที่เป็ นกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ด้ วยเล็งเห็นว่ำ กำร
ทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นบ่อนทำลำยธุรกิจ สังคม และประเทศชำติ ดังนันกำรด
้
ำเนินกำรด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่
ต้ องเกิดจำกหน่วยงำนทุกภำคทุกส่วนร่วมเป็ นพลังผลักดันในกำรปลูกฝั งและสร้ ำงเสริมสังคมไทยให้ ปรำศจำกกำรกระทำ
ดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2557 ได้อนุมตั นิ โยบำยในกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ขึ ้น และบริษัทได้ ประกำศเจตนำรมณ์และเข้ ำร่ วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิ ( Collective Action Coalition :
CAC ) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558
บริษัทฯ มีควำมมุง่ มัน่ ตังใจต่
้ อกำรดำเนินงำนดังกล่ำว และเพื่อให้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 ได้ อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ขึ ้น และได้
กำหนดคณะกรรมกำรให้ มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยให้ มีกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ฯ

3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ มีกำรดำเนินกำรหรื อบริ หำรงำนอย่ำงรอบคอบ มีกำรตระหนักว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรละเมิดสิทธิของ
พนักงำน ชุมชนและสังคมในสภำพแวดล้ อมอย่ำงไร พร้ อมทัง้ หำมำตรกำรป้องกันกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ เพื่อไม่ให้
สร้ ำงปั ญหำ ที่อำจมีสว่ นทำให้ เกิดกำรละเมิดสิทธิของชุมชน หรื อในพื ้นที่ที่มีกำรดำเนินโครงกำร บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำกลไกกำร
ร้ องเรี ยนและร้ องทุกข์อย่ำงเหมำะสม สำหรับเป็ นช่องทำงให้ ผ้ ทู ี่เชื่อว่ำสิทธิของตนถูกละเมิดหรื อได้ รับกำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ น
ธรรม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่มบริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญในกำรนำพำองค์กรและสังคมไปสู่ควำมยั่งยืน จึงมีกำร
ดูแลเอำใจใส่ในเรื่ องควำมปลอดภัยของพนักงำน กำรจ่ำยค่ำจ้ ำงอย่ำงเป็ นธรรม กำรไม่เลือกปฏิบตั ิทงในเรื
ั ้ ่ องเพศ ศำสนำ
เชื ้อชำติ รวมทังกำรไม่
้
กีคกันโอกำสในกำรเจริญเติบโตในหน้ ำที่งำนที่รับผิดชอบ
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ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญ ในกำรพัฒ นำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะกำรปฏิบัติงำน และควำมเชี่ยวชำญเพื่อ
นำมำใช้ ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนและคุณภำพของกำรให้ บริกำร อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
จริ ง โดยบริ ษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ ฝึกฝนและพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอให้ เหมำะสมตำมแต่ละสำย
งำนที่ตนรับผิดชอบ ทังในระดั
้
บผู้บริหำรและระดังปฏิบตั งิ ำน โดยจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมขึน่ ทัง้ ภำยในและส่งออกไปอบรมจำก
สถำบันภำยนอกด้ วย
กำรพัฒนำและฝึ กอบรมพนักงำนนัน้ ได้ ดำเนินกำรตำมแผนปฏิ บตั ิกำรตำมยุทธศำสตร์ ขององค์กร ในปี 2558
กลุม่ บริษัทฯมีรำยละเอียดในกำรพัฒนำพนักงำนดังนี ้
 จานวนพนักงาน
213 คน
 จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อปี
1,857 ชัว่ โมง
 จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อคน
8.72 ชัว่ โมง / คน / ปี
 หลักสูตรการอบรมภายนอก
39 หลักสูตร
 หลักสูตรการอบรมภายใน
16 หลักสูตร
 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
0.58 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการอบรมต่อคน
2,723 บาท / คน / ปี

5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในกำรปฏิบตั ิทำงด้ ำนกำรตลำดที่เป็ นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพและมีควำมปลอดภัย
พร้ อมทังกำรให้
้
บริกำรที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ ำ และพร้ อมตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ให้ ข้อเสนอแนะในกำรใช้ สินค้ ำ ให้
คำปรึกษำวิธีกำรแก้ ปัญหำ และรับข้ อร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดเพื่อกำรบริโภคอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษั ทฯ ได้ มีกำรจัดกำรฝึ กอบรมให้ แก่ลูกค้ ำเกี่ ยวกับหลักสูตร “กำรฝึ กอบรมพนักงำนบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว” และ
หลักสูตร “บุคลำกรเฉพำะที่รับผิดชอบดูแลสถำนที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว” เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในเรื่ อง
ของกำรใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียม

6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มุง่ พัฒนำเทคโนโลยี
ที่สะอำดและทันสมัย เพื่อให้ ทกุ กระบวนกำรของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพสูงสุด

 ใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้ แนวคิด 3R ดังนี ้
. Reduce เป็ นกำรลดปริ มำณขยะที่อำจเกิดขึ ้น เช่น กำรเลือกใช้ สนิ ค้ ำที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนำดใหญ่แทนสินค้ ำที่มี
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนำดเล็ก กำรเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
. Reuse เป็ นกำรนำมำใช้ ใหม่หรื อกำรใช้ ซ ้ำ เช่น กำรนำบรรจุภณ
ั ฑ์มำใช้ ใส่บรรจุเครื่ องใช้ หรื อสิง่ ของต่ำงๆ กำรนำ
ถุงกระดำษหรื อถุงพลำสติกมำใช้ ซ ้ำ กำรใช้ กระดำษพิมพ์ทงสองหน้
ั้
ำ
. Recycle เป็ นกำรนำขยะหมุนเวียนกลับมำใช้ ใหม่ โดยมีกำรคัดแยกและรวบรวมขยะในสำนักงำนที่สำมำรถ
นำไปใช้ ในกำรรี ไซเคิล เช่น แก้ ว กระดำษ พลำสติก เหล็ก และอลูมเิ นียมเพื่อจำหน่ำยให้ กบั ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้ อง
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 การรณรงค์ ประหยัดนา้ ประหยัดไฟฟ้า
บริ ษัทฯ ได้ มีกำรรณรงค์ให้ พนักงำนมีจิตสำนึกด้ ำนกำรประหยัดนำ้ และประหยัดไฟฟ้ำ ด้ วยกำรปิ ดไฟฟ้ำแสง
สว่ำงและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำในเวลำพักเที่ยง หรื อช่วงเวลำที่ไม่มีกำรทำงำน ตลอดจนให้ มีกำรประหยัดกำรใช้ น ้ำเพื่อกำร
อุปโภคและบริโภค

 การสนับสนุนและใช้ ผลิตภัณฑ์ ท่ คี านึงถึงสิ่งแวดล้ อม
กำรใช้ ผลิต ภัณ ฑ์ ต่ำ ง ๆ ของบริ ษั ท ฯจะค ำนึ งถึ งกำรส่ง ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ ม จึ งเลือ กซื อ้ สิน ค้ ำและ
ผลิตภัณ ฑ์ที่ผลิตจำกกระบวนกำรที่คำนึกถึงกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เช่นกำรใช้ ผลิตภัณ ฑ์กระดำษที่ทำมำจำกวัสดุรี
ไซเคิล

7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักในควำมเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนหรื อสังคมซึ่ งมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรช่วยเหลือ สนับสนุน
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนกำรพัฒนำสภำพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมเพื่อควำมเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
ด้ วยกำรสร้ ำงกำรจ้ ำงงำนและสร้ ำงควำมหลำกหลำยในกิจ กรรมในเชิงเศรษฐกิจ กำรทำให้ เกิดควำมเข้ ม แข็งของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ของชุมชน โดยในปี 2558 กลุม่ บริษัทได้ ร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี ้
 บริจำคเงินสมทบทุนซ่อมแซมพระอุโบสถ วัดนินสุขำรำม , สร้ ำงเมรุเผำศพ วัดสังกะเปรี ยว
 กิจกรรมส่งเสริม “ครอบครัวสุขสันต์” เดินเพื่อสุขภำพ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร
 กิจกรรมแข่งขัน ”ฟุตบอล ปตท. มวลชนสัมพันธ์ดวิ ชิ นั่ ลีก 2015 “ เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั คูค่ ้ ำ
 บริ จำคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้ อน ผู้ยำกจน และผู้ประสบภัยพิบตั ิต่ำง ๆ ผ่ำนสภำกำชำดจังหวัด
ปทุมธำนี
 ร่วมกิจกรรมกำรกุศลกับหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบ
ต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯได้ มีควำมเข้ ำใจอย่ำงชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่ำของกำรดำเนินกิจกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯได้ สร้ ำงควำมคิด หรื อ ค้ น หำควำมรู้ ใหม่ๆ ที่ ต่ำงไปจำกเดิม ที่ เคยปฏิ บั ติห รื อ เคยรั บ รู้ มำ โดยเป็ นควำมรู้ ที่
ครอบคลุมทังทำงธุ
้
รกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม กำรพัฒนำควำมคิดหรื อพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ ที่จะ
ก่อให้ เกิดมูลค่ำ บริษัทฯ เปิ ดให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทังในหรื
้
อนอกบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ในกำรทำงำน
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ตัวอย่ างกิจกรรมของบริ ษัท
 กำรฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2558 ของอำคำรทำคูนิ
บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทในเครื อ ร่ วมฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2558 เพื่อ
สร้ ำงทัศนคติที่ ดีในกำรร่ วมมือ ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ซึ่ง เป็ นกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย ตำมประกำศของ
กระทรวงมหำดไทย ซึ่งจะมีกำรฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็ นประจำทุกปี

 กำรจัดอบรมหลักสูตรพนักงำนบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ประจำปี 2558 ณ อำคำรทำคูนิ ซึ่งจะจัดทุกปี ปี ละ 4
ครัง้ (ไตรมำส ละ 1ครัง้ )

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมทรำบถึงวิธีกำรบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวอย่ำงถูกวิธีและปลอดภัยรวมถึงได้ รับควำมรู้ด้ำน
ต่ำงๆเกี่ยวกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ได้ แก่ กฎหมำย,อุปกรณ์ในกำรใช้ งำน,วิธีกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั จำก
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว
2. เป็ นไปตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่ องแบบหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กำรฝึ กอบรมพนักงำนบรรจุ
ก๊ ำซ กำรออกหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวพนักงำนบรรจุก๊ำซ พ.ศ.2547
มีกำรบรรยำยควำมรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว กฎหมำยเกี่ยวกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยเจ้ ำหน้ ำที่
จำกกรมธุรกิจพลังงำน
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กำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั

วิธีกำรรับและจ่ำยก๊ ำซ

วิธีกำรปฏิบตั ิในกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน โดยแต่ละ
ท่ำนไม่ได้ เป็ นพนักงำนของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนในรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯให้ มีควำม
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฏหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ สอบทำน
ให้ บริ ษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล โดยบริ ษัทฯ ได้ จ้ำงบริ ษัท สอบบัญ ชี ธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยสำมำรถดูรำยละเอียด
ได้ ใน “เอกสแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทผู้ตรวจสอบภำยใน” ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ นำยศักดิ์ศรี
อำพวัน เป็ นผู้ที่มีควำมเหมำะสม
ในปี 2558 ที่ปรึ กษำด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในได้ จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในแต่ละไตรมำสและประชุม
ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ นำรำยงำนดังกล่ำวประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญ ชี และฝ่ ำยจัดกำร หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ พิจำรณำร่ วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประจำทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นตรงกันว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีประสิทธิภำพเพียงพอ และเหมำะสม
กับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้ อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อควำมถูกต้ องและ
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมทังกำรด
้
ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ บรรลุเป้ำหมำย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นไว้ ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังนี ้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งไม่ได้ เป็ นผู้บริหำร
พนักงำน หรื อที่ปรึกษำใด ๆ ของบริ ษัทฯ ได้ ปฎิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงเป็ นอิสระตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยซึ่งเป็ นไปตำม
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยในกำรสอบทำนให้ บริษัทฯ มีกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อ กำหนดและแนวปฎิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้ สิ ้น 7 ครัง้ โดยมีกำรหำรื อร่วมกับฝ่ ำยบริ หำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสรุปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี 2558 ของบริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ ป จ ำกัด
(มหำชน) และงบกำรเงินรวม ซึ่งได้ จัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญ ชีของไทย (Thai
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมี ก ำรเปิ ดเผยข้ อมู ล อย่ ำ ง
ถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอ รวมทังได้
้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญ ชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรจำนวน 6 ครัง้ เพื่อปรึ กษำหำรื อกันอย่ำง
อิสระถึงข้ อมูลที่มีสำระสำคัญในกำรจัดทำงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่ องบกำรเงิน ควำมเหมำะสม
ของวิธีกำรบันทึกบัญชี ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งบกำรเงิน และเป็ นไปตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชีของไทย ตลอดจนควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรจัดทำ
งบกำรเงินเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่
รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดังกล่ำวที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทำนและตรวจสอบ
แล้ ว ซึ่งเป็ นรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และติดตำมควำมคืบหน้ ำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม่ำเสมอทุกไตรมำส โดยพิจำรณำปั จ จัยเสี่ยงทัง้ ปั จ จัยภำยในและภำยนอก โอกำสที่จ ะเกิด ผลกระทบ และกำรบริ หำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบริ ษัทฯ ได้ กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงชัดเจน และได้ สื่อสำรให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยเข้ ำใจ รวมทังสร้
้ ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ ทุก
คนในองค์กรตระหนักว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นควำมรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในได้ รำยงำน และพบว่ำมี
ควำมเพียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปั จจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในกำรดำเนินงำน รวมทังมี
้
กำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรตรวจสอบทัง้ ในด้ ำนบุคลำกรและกำรปฎิ บัติงำนตรวจสอบให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญ ชีที่รำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไม่พบข้ อบกพร่ องที่ เป็ นสำระสำคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในสำหรับปี 2559 ซึ่งได้ จัดทำ
ขึ ้นตำมปั จจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทังก
้ ำหนดขอบเขตกำรปฎิบตั ิงำนตรวจสอบให้ ครอบคลุมกระบวนกำรทำงธุรกิจและกำร
ทำงำนที่มีสำระสำคัญ
การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัตติ ามกฎหมาย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนกำรปฎิบตั ิตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิ บำล พบว่ำเป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้ อ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่ เกี่ ยวข้ อ งกับธุรกิจ ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ได้ ปฎิ บตั ิตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่ งครัด และมุ่งมัน่ ที่ จะดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน โดยกรรมกำร
บริ ษัท ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงำนทุกระดับมีจิตสำนึกในจริ ยธรรมและคุณ ธรรมอย่ำงสม่ำเสมอและต่อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ได้ จัดทำ
นโยบำยต่อต้ ำนคอรัปชัน่ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกับควำมเป็ นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพและคุณภำพงำนของผู้สอบบัญชีในรอบปี ที่
ผ่ำนมำจึงเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำ และมีมติเห็นชอบให้ เสนอขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตังนำย
้
ไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ ำตเลขที่ 4298 และ/หรื อ นำยขจรเกียรติ อรุณ ไพโรจนกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำตเลขที่
3445 และ/หรื อ นำงณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3430 ในนำมบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2559
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำกำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดหลักควำมสมเหตุสมผล ควำมโปร่งใส กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำง
เพียงพอ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
เป็ นปกติทำงกำรค้ ำ มีควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น ด้ วยเงื่อนไขและรำคำที่สมเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
ได้ รับอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังรอบคอบ มีควำมเป็ นอิสระอย่ำงเพียงพอ
เพื่อ ประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงเท่ำเที ยมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้ อ มูลทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ สำหรับปี 2558 ถูกต้ อง เชื่อถือได้ สอดคล้ องกับมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป บริษัทฯมีกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันอย่ำง
ถูกต้ อง มีกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อกำหนดและข้ อผูกพันต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำร
ปฎิ บตั ิงำนที่ สอดคล้ องตำมระบบกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ ดีอย่ำงเพียงพอ โปร่ งใส เชื่อถื อได้ รวมทัง้ มีกำรพัฒ นำปรับปรุ ง
ระบบกำรปฎิบตั งิ ำนให้ มีคณ
ุ ภำพดีขึ ้นและเหมำะกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

(นำยเจริญ ประจำแท่น)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายการระหว่ างกัน
สรุปความสัมพันธ์ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด วีรำ
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)
บริษัท ปรำณีปิโตรเลียม จำกัด
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)

ความสัมพันธ์
ณ วันที่ 17 มีนำคม 2559 คุณ ประเสริ ฐ ภรรยำ บุตร และธิดำ ถือ หุ้นใน
บริ ษัทรวมร้ อ ยละ 60.10 ของทุนชำระแล้ วและคุณ ประเสริ ฐ ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดั กำรในบริษัท
คุณประสิทธิ์ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั กำร
เป็ นพี่ชำยของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของ
บริษัทฯ

บริษัท มิดเดิลจี จำกัด
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)
บริษัท เอส วี พี สำมพรำน ปิ โตรเลียม จำกัด
เปลี่ยนชื่อเป็ น ดรำก้ อน ปิ โตรเลียม จำกัด
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)

คุณประภัศร์ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
เป็ นน้ องชำยของคุณ ประเสริ ฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือ หุ้นและกรรมกำร
ของบริษัทฯ

บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิ โตรเลียม จำกัด
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)
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รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

รายได้
จากการ
จาหน่ายแก๊ส

- มิดเดิลจี

TG จำหน่ำยก๊ ำซ
LPG ให้ กบั บุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวโยง
ดังกล่ำว

- วีรำ
- เอส วี พี
สำมพรำน
ปิ โตรเลียม

รายได้
ค่าขนส่ ง

ขนาดของ
รายการ
ความเห็นของ
(ล้ านบาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
2558
2557
14.04 15.23 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ โดยรำคำจ ำหน่ำยประกอบด้ วย
2 ส่วน คือ ค่ำนำ้ ก๊ ำซและค่ำขนส่ง โดยค่ำ
0.34 นำ้ ก๊ ำซเป็ นรำคำเดียวกับที่ จ ำหน่ำยให้ แก่
ลูก ค้ ำ รำยอื่ น และค่ ำ ขนส่ ง เป็ นไปตำม
0.61
4.31 อัตรำที่ บริ ษั ทกำหนดไว้ ตำมระยะทำงกับ
ลูกค้ ำทุกรำย และมีเงื่อ นไขทำงกำรค้ ำไม่
แตกต่ำงกับกำรค้ ำกับลูกค้ ำรำยอื่น

- ปรำณี
ปิ โตรเลียม

8.10

- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

6.41

11.06 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
7.18 เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ

0.26

0.25

0.03

0.12

-วีรำ

-เอส วี พี
สำมพรำน
ปิ โตรเลียม
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

GG ให้ บริกำรขนส่ง
ก๊ ำซ LPG ให้ กบั
บุคคลที่มีควำม
เกี่ยวโยงดังกล่ำว

0.06

0.26

กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติค่ำขนส่งเป็ นไปตำมอัตรำที่บริษัท
กำหนดไว้ ตำมระยะทำงกับ ลูกค้ ำทุกรำย
และมี เงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ ไม่ แ ตกต่ ำงกั บ
กำรค้ ำกับลูกค้ ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

รายได้
ค่าสิ นค้า
และบริ การ

-มิดเดิลจี

TT ขำยอะไหล่
อุปกรณ์ระบบแก๊ ส
ให้ บคุ คลที่มีควำม
เกี่ยวโยงดังกล่ำว

-ปรำณี
ปิ โตรเลียม

ขนาดของ
รายการ
(ล้ านบาท)
0.05
0.03
-

0.03

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ รำคำขำยอะไหล่อุปกรณ์ ติดตัง้
ระบบแก๊ ส เป็ นไปตำมอั ต รำที่ บริ ษั ท
กำหนดไว้ กับลูกค้ ำทุกรำย และมีเงื่ อ นไข
ทำงกำรค้ ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ ำกับลูกค้ ำ
รำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ

รายได้
ค่าสิ นค้า
และบริ การ

- มิดเดิลจี
-วีรำ
-ปรำณี
ปิ โตรเลียม

รายได้อื่น

RE ให้ บริกำร
ตรวจสอบระบบ
ควำมปลอดภัยกับ
บุคคลที่มีควำม
เกี่ยวโยงดังกล่ำว

0.009
0.010
0.010

0.005 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ ค่ำบริ กำรตรวจสอบ เป็ นไปตำม
อัต รำที่ บ ริ ษั ทก ำหนดไว้ กับ ลูกค้ ำ ทุก รำย
และมี เงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ ไม่ แ ตกต่ ำงกั บ
0.102 กำรค้ ำกับลูกค้ ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
0.080 ดัง กล่ ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ

-เอส วี พี
สำมพรำน
ปิ โตรเลียม

-

-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

0.006

0.120

0.003

0.005 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น ตำมลักษณะ
กำรทำธุรกิจ ที่ เมื่อ มี กำรจัดอบรม จะเชิญ
0.003 พนักงำนของสถำนีบริกำรซึ่งเป็ นลูกค้ ำของ
บริ ษั ท เข้ ำร่ ว ม เป็ นไปตำมอัต รำที่ บ ริ ษั ท
ให้ บริ กำรลูกค้ ำรำยอื่ น และมีเงื่อ นไขทำง
กำรค้ ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ ำกับลูกค้ ำรำย
อื่น

-มิดเดิลจี
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

TG ให้ บริกำรอบรม
พนักงำนบรรจุแก๊ ส
ให้ แก่บริษัท
ดังกล่ำว

-
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ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

-ปรำณี
ปิ โตรเลียม

การซื้อสิ นค้า -วีรำ

กลุม่ บริษัท มีกำร
ซื ้อน ้ำมันดีเซลจำก
สถำนีบริกำร
ดังกล่ำว
โดยเฉพำะในส่วน
ของ GG ซึ่งเป็ น
กำรเติมเชื ้อเพลิง
เพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
ทังนี
้ ้ GG ไม่ได้ ซื ้อ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงจำก
บุคคลที่เกี่ยวโยง
ดังกล่ำวหลังจำกที่
มีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
แบบเก็บเป็ นสินค้ ำ
คงเหลือ
-TG
-GG
-TT
-RE

ขนาดของ
ความเห็นของ
รายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
0.005 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ
กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ กำรซื อ้ เชื อ้ เพลิงดังกล่ำว เป็ น
รำคำเดี ย วกั บ ที่ ห จก.ดัง กล่ ำ วจ ำหน่ ำ ย
ให้ แก่ ลูก ค้ ำ รำยอื่ น และเป็ นรำคำหจก.
ดังกล่ำวจำหน่ำยแก่ลกู ค้ ำทัว่ ไป
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ

-

0.05
-
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นโยบายและการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการทารายการระหว่ างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้






รำยกำรธุรกิจ ปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ปกติ อำทิ กำรซื อ้ และขำยสินค้ ำ กำรให้ บริ กำร เป็ นต้ น บริ ษัท ฯ มี
นโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำร
ดังกล่ำว และกำรมีเงื่อนไขกำรค้ ำและรำคำที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลทั่วไป หรื อ กำรทำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่อ ำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับ
บุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ บริษัท ฯมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส
และจะปฏิ บัติให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และตลำดหลักทรั พ ย์ แ ละข้ อ บังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อ
ข้ อ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้ น เช่น รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรื อบริกำรอื่น หรื อ รำยกำรรับหรื อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริษัท ฯ มีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้
พิจ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวและจะปฏิ บัติให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลกำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำ
หรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ฯหรื อบริษัทย่อยทังนี
้ ้ บริ ษัทฯไม่มีนโยบำยกำรให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรื อดำเนินงำนแทนบริษัท ฯ
เพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี ในกรณีที่บริษัทฯมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่มีควำม
ขัดแย้ งอันเนื่องจำกกรรมกำรหรื อผู้บริหำรท่ำนใด ในกำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรดังกล่ำวกรรมกำรหรื อผู้บริหำร
ท่ำนนันจะไม่
้
มีอำนำจออกเสียงในกำรอนุมตั ใิ ห้ ทำรำยกำร และจะไม่เข้ ำร่วมกำรประชุมในวำระดังกล่ำว

ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ
ประกำศ คำสั่งหรื อ ข้ อ กำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่สำคัญของบริษัทฯหรื อบริษัทย่อย เพื่อให้ กำรตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

บริษัท

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด นำยไพบูล ตันกูล
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด นำยไพบูล ตันกูล
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด นำยไพบูล ตันกูล

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
4298
4298
4298

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ ำคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำ
ประกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำกำหนดชำระเกินกว่ำ
1 ปี
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุทธิ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สุทธิ
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 58
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
90.10
0.23
128.87
84.45

11.70
0.03
16.73
10.96

186.78
80.32
-

32.32
13.90
-

29.17
69.13
-

7.78
18.45
-

43.04
0.65

5.59
0.08

61.62
0.17

10.66
0.03

44.99
0.10

12.02
0.02

328.89

56.91

143.39

38.26

31.47

5.45

5.07

1.35

1.43

0.25

2.35

0.63

347.34

45.09

347.34
40.46

45.09
5.25

167.25
4.86

21.71
0.63

5.21

0.90

5.55

1.48

203.14
0.72
6.00
0.60

26.37
0.09
0.78
0.08

208.38
0.98
0.99
0.53

36.06
0.17
0.17
0.09

215.98
0.57
0.95
0.87

57.64
0.15
0.25
0.23
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งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท
%
423.03
54.91
770.37

31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
248.99 43.09 231.36
61.74

100.00
0

577.88

100.00

374.75

100.00

0.01
10.99
27.80

157.60

27.27

98.09

26.18

1.13

6.54

1.75

770.37
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
น
กำรเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำง
กำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
ภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คลค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน สุทธิ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน
- ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน

0.06
84.68
214.17
6.00

0.78

6.54

0.79

0.10

-

-

2.48

0.66

9.88
0.76
316.34

1.28
0.10
41.06

2.39
0.82
167.35

0.41
0.14
28.96

1.29
1.16
109.57

0.34
0.31
29.24

316.34
28.10
3.11

41.06
3.65
0.40

34.10
-

5.90
-

40.64
1.46

10.85
0.39

1.67
1.01
4.96
38.85
355.19

0.22
0.13
0.64
5.04
46.11

0.83
0.42
0.82
36.17
203.52

0.14
0.07
0.14
6.26
35.22

0.65
0.24
0.33
43.33
152.90

0.17
0.06
0.09
11.56
40.80

600
200
106.64
20.64

77.88
25.96
13.84
2.68

200.00
200.00
106.64
20.64

34.61
34.61
18.45
3.57

150.00
150.00
5.36
20.64

40.03
40.03
1.43
5.51
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
สำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสม
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกาไรขาดทุน
รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
ต้ นทุนขำยและบริกำร
กาไรขัน้ ต้ น
รำยได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่ วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุม
กาไรสุทธิสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 58
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
4.32
0.56
2.90
0.50
83.58
10.85
44.18
7.65
45.86
12.23
415.18
53.89
374.36 64.78 221.85
59.20
415.18
53.89
374.36 64.78 221.85
59.20
770.37 100.00
577.88 100.00 374.75
100.00

ปี 2558
ล้ านบาท
%

งบการเงินรวมสาหรับ
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%

1,352.88
1,196.31
156.57
11.80
168.37
24.20
61.41
82.77
3.15
1.23
80.85
15.47
65.38
0.56
64.82

100.00
88.43
11.57
0.87
12.45
1.79
4.54
6.12
0.23
0.09
5.98
1.14
4.83
0.04
4.79

1,204.26
1,100.43
103.83
9.08
112.91
26.28
50.96
35.67
1.53

100.00
91.38
8.62
0.75
9.38
2.18
4.23
2.96
0.13

1,209.21
1,096.90
112.31
11.38
123.69
33.68
52.87
37.14
1.29

100.00
90.79
9.29
0.94
10.23
2.79
4.37
3.07
0.11

34.14
6.96
27.18
27.18

2.83
0.58
2.26
2.26

35.84
7.29
28.55
28.55

2.96
0.60
2.36
2.36

65.38
-

4.83
-

27.18
-

2.26
-

28.78
(0.23)

2.38
(0.02)

65.38

4.83

64.82
-

4.79
-

27.18
27.18

2.26
2.26

28.55
28.78

2.36
2.38

27.18

2.26

(0.23)
28.55

(0.02)
2.36

64.82

4.79
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งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือ (กลับรำยกำร)
ค่ำเผื่อสินค้ ำล้ ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ ำ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ ำ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่ วม
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน :
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
- สินค้ ำคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
- หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดาเนินงาน
- ดอกเบี ้ยจ่ำย
- ภำษีเงินได้ จ่ำย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ำยแก่สว่ นที่ไม่มีอำนำจควบคุมจำกกำรคืนทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
เงินจ่ำยซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซื ้อเงินลงทุนชัว่ ครำว

31 ธ.ค.
2558

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

80.85
16.18
(0.34)

34.14
14.93
(2.08)

35.84
14.61
1.57

17.77
-

0.51
-

(0.59)
-

(0.03)
(1.23)
(4.69)
3.15
111.66
111.66
(45.87)
0.81
(0.48)
(0.07)
(72.89)
(0.07)
0.14
4.14
(2.63)
(3.15)
(12.26)
(18.04)

(0.05)

0.44

(1.39)
1.53
47.59

(1.36)
1.29
51.80

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

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

(166.01)
(4.79)
0.15
(0.23)

(7.27)
0.10
-

(0.03)
(10.48)
0.05
-

98

งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบกระแสเงินสด
เงินสดรับจำกกำรรับชำระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดจ่ำยจำกเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินฝำกที่มีภำระค ้ำประกัน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ ้น - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
รายการที่ไม่ กระทบเงินสด
จำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี ้อื่น)
ซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้ ำหนี ้อื่น)
ซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน

31 ธ.ค.
2558
30.30

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556
-

-

3.77
(114.75)
(8.98)
(260.54)

1.39
(26.40)
(32.18)

1.36
(0.12)
(9.22)

214.17
(6.54)
(24.00)
(1.79)
181.84
(96.74)
186.78
90.04
0.06
90.10

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

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

0.00
0.16
5.69

0.00
0.18
-

0.00
-
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งบการเงินรวม สิน้ สุดวันที่

อัตราส่ วนทางการเงิน
LIQUIDITY RATIO
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
ระยะเวลำชำระหนี ้
Cash Cycle
PROFITABILITY RATIO
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
EFFICIENCY RATIO
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
FINANCIAL POLICY RATIO
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระ
ผูกพัน
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2556

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(วัน)
(เท่ำ)
(วัน)
(เท่ำ)
(วัน)
(วัน)

1.10
0.96
(0.07)
12.93
28.22
18.35
19.89
9.88
36.96
11.15

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

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

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

11.57
6.12
(22.31)
4.79
16.56

8.62
2.96
2.20
2.26
9.12

6.92
3.07
1.34
2.36
14.45

(%)
(%)
(เท่ำ)

9.70
39.64
2.01

5.71
19.85
2.53

7.04
20.07
3.01

(เท่ำ)
(เท่ำ)

0.86
(6.27)

0.54
1.88

0.69
1.81

(%)

37.03

95.48

n/a*
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ อง ผ่ำนกำรบริ หำรจั ดกำรของ
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสำมำรถจำแนกได้ เป็ น 4 ธุรกิจ คือ 1) กำรจัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว 2) กำร
ขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว 3) กำรให้ บริ กำรก่อ สร้ ำงและติดตัง้ ระบบก๊ ำซรถยนต์และระบบก๊ ำซอุตสำหกรรม และ 4) กำร
ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม โดยกำรให้ บริ กำรขนส่งในปั จจุบนั เป็ นกำรเน้ นกำรให้ บริ กำร
ภำยในกลุม่ บริษัทฯ เป็ นหลัก ซึ่งมีโครงสร้ ำงรำยได้ ดงั นี ้

รายได้ กลุ่มบริษัท

ในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรำยได้ จ ำกกำรขำยและให้ บริ กำรทัง้ สิน้ 1,352.88 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 ที่ มี
รำยได้ 1,204.04 ล้ ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 12.34 เนื่องจำกรับรู้รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็จของงำนรับเหมำ
ก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ LPG ในระหว่ำงปี 2558 จำนวน 248.15 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 ที่รับรู้รำยได้ งำนรับเหมำก่อสร้ ำง
เพียง 22.61 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวลดลง เนื่องจำกผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำน
ในภำคขนส่งมำกขึ ้น ประกอบกับกลไกตลำดของรำคำพลังงำนกระทบต่อควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวในภำคขนส่ง
ซึ่งยังส่งผลให้ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ลดลงจำกปี ก่อนด้ วย ทังนี
้ ้หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ ของกลุ่มบริษัท
ฯ กำรจัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวยังคงถือเป็ นรำยได้ หลักของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนกว่ำร้ อยละ 74 ของ
รำยได้ รวม
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ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
รายได้
รำยได้ รวมของกลุม่ บริษัท ฯ ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำย รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร และรำยได้ อื่น โดยรำยได้
จำกกำรขำยถือเป็ นรำยได้ หลักของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนกว่ำร้ อยละ 74 - 90 ของรำยได้ รวมตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ
ทังนี
้ ้ระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุม่ บริษัทฯ มีรำยได้ รวมอยู่ที่ 1,220.59 ล้ ำนบำท 1,213.33 ล้ ำนบำท และ 1,364.68 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเติบโตในอัตรำร้ อยละ (0.59) และ ร้ อ ยละ 12.47 ต่อปี ในปี 2557 และ 2558 ตำมลำดับ สำหรับปี
2558 กลุม่ บริษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำรเท่ำกับ 1,352.88 ล้ ำนบำทปรับตัวเพิม่ ขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 12.34 จำกปี
2557 ที่มีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำรเท่ำกับ 1,204.26 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
รับเหมำก่อสร้ ำงเป็ นหลัก

รายได้ จากการขายและบริการ
รำยได้ จ ำกกำรขำยและบริ ก ำรของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ สำมำรถจ ำแนกได้ เป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้ แก่ รำยได้ จ ำกกำรจัด
จำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว และรำยได้ จำกกำรขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงและ
ติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ และรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึ่งรำยได้ ทงั ้ 4 กลุ่ม
นัน้ แบ่งแยกกำรประกอบธุรกิจกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดรายได้ จากการขายและให้ บริการจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ระหว่ างปี 2556 – 2558 สามารถแสดงได้ ดังนี ้
1. จัดหำและจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG
2. บริ กำรขนส่ง
3. บริ กำรรั บเหมำก่อสร้ ำงและ
ติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์
4. บ ริ ก ำรตรวจส อ บ ค วำ ม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรม

รวมรายได้ จากการขาย /
บริการ
- รำยได้ จำกกำรขำย
- รำยได้ จำกบริ กำร

TG
GG

ปี 2558
ล้ านบาท
%
1,007.57 74.48

ปี 2557
ล้ านบาท
%
1,081.42 89.80

ปี 2556
ล้ านบาท
%
1,087.10 89.90

TT

21.00
270.57

1.55
20.00

21.34
60.25

1.77
5.00

9.73
74.77

0.81
6.18

RE

53.74

3.97

41.25

3.43

37.61

3.11

1,352.88

100

1,204.26

100.00 1,209.21

100.00

1,019.00
333.88

75.32
24.68

1,101.13
103.13

91.44
8.56

93.95
6.05

1,136.11
73.10
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รายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวมำจำกกำรดำเนินงำนของ TG โดย TG เป็ นผู้ค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำม
มำตรำ 7 ของพระรำชบัญ ญั ติ กำรค้ ำน ำ้ มันเชื อ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊ ำซ LPG) โดย
ระหว่ำงปี 2556 – 2558 รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG มีกำรปรับตัวลดลงจำก 1,087.10 ล้ ำนบำท เป็ น 1,081.42 ล้ ำน
บำท และ 1,007.57 ล้ ำนบำท โดยคิดเป็ นกำรลดลงในอัตรำ ร้ อยละ 0.52 ในปี 2557 และร้ อยละ 6.83 ในปี 2558 ซึ่งเกิด
จำกกำรมีทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น รวมทังกลไกตลำดของรำคำพลั
้
งงำนกระทบต่อควำมต้ องกำรใช้
LPG ในภำคขนส่ง ทำให้ ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซเชื ้อเพลิงด้ ำนขนส่งลดลง ทัง้ นี ้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ถือเป็ นรำยได้
หลักที่สำคัญคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 74 - 90 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรตลอดช่วงเวลำที่ผำ่ นมำ

รายละเอียดการจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวระหว่ างปี 2556 – 2558 สามารถแสดงได้ ดังนี ้
หน่ วย : ตัน

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปริมำณจำหน่ำยก๊ ำซ LPG

48,775

55,385

56,093

(11.93)%
20,657

(1.26)%
19,526

15.50%
19,380

5.79%

0.75%

4.47%

อัตราการเติบโต
รำคำขำยต่อตัน
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

ทัง้ นีก้ ารปรับตัวลดลงของรายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปั จจัย 2 ประการ คือ
(1) ปริ มำณกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ลดลง เนื่องจำกสถำนกำรณ์ รำคำนำ้ มันที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ผ้ บู ริโภค
ไม่นิยมใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง ทัง้ นี ใ้ นปี 2556 ปริ ม ำณกำรขำยก๊ ำซ LPG เติบโตจำกปี ก่อ นถึงร้ อยละ
15.50 เนื่องจำกปริ มำณขำยให้ แก่ลกู ค้ ำรำยเดิมเพิ่มขึ ้นเป็ นสำคัญ เนื่องมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่ในกำร
ควบคุมกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ในแต่ละประเภทอย่ำงเข้ มงวดเพิ่มขึ ้น ทำให้ สถำนีบริกำรไม่สำมำรถจัดหำก๊ ำซ
LPG จำกภำคครัวเรื อนซึ่งมีรำคำต่ำกว่ำมำใช้ ในภำคขนส่งได้
(2) กำรปรับรำคำขำยของ LPG ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่อ งจำกกำรที่ คณะกรรมกำรบริ หำรนโยบำยพลังงำนมีกำรปรับ
อัตรำเงินส่งเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงในระหว่ำงปี 2557 และมีกำรปรับโครงสร้ ำงรำคำก๊ ำซ LPG โดยยกเลิก
กำรนำส่งเงินเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงตังแต่
้ กมุ ภำพันธ์ 2558 ส่งผลให้ รำคำจำหน่ำยก๊ ำซ LPG มีกำรปรับตัว
เพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง

รายได้ บริการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
รำยได้ บริ กำรขนส่งมำจำกกำรดำเนินงำนของ GG โดย GG ทำหน้ ำที่ให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ แก่ลกู ค้ ำ โดย
ปั จจุบนั มีรถขนส่งก๊ ำซทังสิ
้ ้น 33 คัน โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 รำยได้ สว่ นใหญ่ประมำณร้ อยละ 59 - 84 ของ GG เป็ นกำร
ให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 30 – 51 ล้ ำนบำท ในขณะที่รำยได้ ในกำรให้ บริ กำรขนส่ง
ให้ แก่บคุ คลภำยนอกในปี 2556 – 2558 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 9.73 ล้ ำนบำท 21.43 ล้ ำนบำท และ 21.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 0.81 – 1.55 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่ บริษัท ทัง้ นี ้ ลูกค้ ำขนส่งรำยใหญ่ได้ แก่
ปตท. ซึ่งเป็ นกำรให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ LPG ที่ปตท. ต้ องทำกำรขนส่งจำกคลังท่ำโรงโป๊ ะ จังหวัดชลบุรีไปยังคลังของปตท. ที่
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ภูมิภำคต่ำงๆ เช่น นครสวรรค์ ลำปำง ขอนแก่น เพื่อกระจำยให้ แก่ผ้ คู ้ ำมำตรำ 7 ที่มีโควตำรับแก๊ สที่คลังภูมภิ ำค โดยรำยได้
ค่ำขนส่งในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 85 ของกำรให้ บริ กำรขนส่งของปตท. เป็ นกำรขนส่งให้ ระหว่ำงคลังท่ำโรงโป๊ ะ จังหวัด
ชลบุรีไปยังคลังนครสวรรค์ตำมโควตำกำรรับก๊ ำซของ TG เอง

รายได้ จากบริการรับเหมาก่ อสร้ างและติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
รำยได้ จ ำกกำรบริ กำรรั บเหมำก่อ สร้ ำง และติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ ดำเนินกำรโดย TT โดย TT เป็ นผู้ให้ บ ริ กำร
รับเหมำก่อสร้ ำง และติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ ไปจนถึงกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ โดยงำนให้ บริกำร
ก่อสร้ ำงจะรับรู้รำยได้ เป็ นรำยได้ จำกกำรบริ กำรตำมขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน ในขณะที่ งำนบริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์นนั ้
ส่วนใหญ่กลุม่ บริษัทฯ จะรับรู้เป็ นรำยได้ จำกกำรขำย
กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำง และติดตัง้ ระบบก๊ ำซรถยนต์ในระหว่ำงปี 2556 -2558 มีมลู ค่ำเท่ำกับ
74.77 ล้ ำนบำท 60.25 ล้ ำนบำท และ 270.57 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้ จำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ มีมลู ค่ำ
และสัดส่วนลดลงอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ จำกสัดส่วนร้ อยละ 65.55 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร
ของบริ ษัทในปี 2556 เหลือเพียงร้ อ ยละ 32.71 ในปี 2557 และปรั บลดลงเป็ นร้ อยละ 4.23 ในปี 2558 โดยสำมำรถแสดง
รำยละเอียดได้ ดงั นี ้

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ จำกกำรบริกำร
รวมรายได้

ปี 2558
ล้ านบาท
%
11.44
4.23
259.13
95.77
270.57
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
19.71
32.71
40.54
67.29
60.25
100.00

ปี 2556
ล้ านบาท
%
49.01
65.55
25.76
34.45
74.77
100.00

กำรปรับตัวลดลงของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซและอุปกรณ์ ของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเป็ นผลมำจำก
กำรลดลงในส่วนของกำรติดตังระบบก๊
้
ำซของรถยนต์เป็ นหลัก เกิดจำกกำรลดลงของจำนวนรถยนต์ที่มำติดตัง้ เนื่ องจำก
รำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลง จึงทำให้ ไม่มีแรงจูงใจในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์
สำหรับรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงในระหว่ำงปี 2556 -2557 มีมลู ค่ำประมำณ 25 -40 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้
ในปี 2558 รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก เนื่องจำกกลุม่ บริษัทรับงำนก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ LPG ซึ่ง
รับรู้ รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็ จ ของงำนในระหว่ำงปี 2558 มูลค่ำ 248.15 ล้ ำนบำท โดยงำนก่อสร้ ำงที่เหลือ อี กประมำณ
34.57 ล้ ำนบำท คำดว่ำจะรับรู้เป็ นรำยได้ ภำยในไตรมำส 1 ปี 2559

รายได้ จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
รำยได้ จำกกำรบริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ดำเนินกำรโดย RE โดย RE ทำหน้ ำที่
ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ ควำมดัน โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 มีมลู ค่ำเท่ำกับ
37.61 ล้ ำนบำท 41.25 ล้ ำนบำทและ 53.47 ล้ ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 3 - 4 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยและให้ บริกำรของกลุม่ บริษัทฯ
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ต้ นทุนขายและบริการ
ปี 2558
ล้ านบาท % *
TG 935.45 92.84

ปี 2557
ล้ านบาท
%*
1,016.42 93.99

ต้ นทุนกำรจัดหำ
จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG
ต้ นทุนกำรขนส่งก๊ ำซ LPG
GG 16.64 79.24 17.95
ต้ น ทุ น กำรบริ ก ำรรั บ เหมำก่ อ สร้ ำง TT 214.49 79.27 45.51
และติดตังระบบก๊
้
ำซ
ต้ นทุนกำรบริกำรทดสอบและ
RE
29.73 55.32 20.55
ตรวจสอบควำมปลอดภัย
ทำงวิศวกรรม
รวมต้ นทุนขายและบริการ
1,196.31 88.43 1,100.43
หมายเหตุ: * เปรี ยบเทียบอัตรำส่วนต้ นทุนต่อรำยได้ จำกแต่ละธุรกิจ

ปี 2556
ล้ านบาท % *
1,013.10 93.19

84.11
75.54

7.18
57.40

73.79
76.71

49.82

19.22

51.11

91.38

1,096.90 90.71

ต้ นทุนขำยและบริ กำรของกลุ่มบริ ษัท ฯ ระหว่ำงปี 2556 – 2558 เท่ำกับ 1,096.90 ล้ ำนบำท 1,100.43 ล้ ำนบำท
และ 1,196.31 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.71 ร้ อยละ 91.38 และร้ อยละ 88.43 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยและบริกำรในแต่ละช่วงเวลำตำมลำดับ

ต้ นทุนการจัดจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ต้ นทุนกำรจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว เป็ นต้ นทุนกำรดำเนินงำนในส่วนของ TG ซึ่งประกอบด้ วย ต้ นทุนค่ำก๊ ำซ
LPG เงินนำส่งกองทุนเชื ้อเพลิง ค่ำขนส่งจำกคลังก๊ ำซปตท. ไปยังสถำนที่สำรองหรื อพักก๊ ำซ ค่ำบริ กำรผ่ำนคลัง และค่ำเก็บ
สำรองก๊ ำซ โดยต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนที่ผนั แปรกับปริ มำณกำรขำย
โดยระหว่ำ งปี 2556 – 2558 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุน จ ำหน่ ำยก๊ ำ ซปิ โตรเลี ย มเหลวเท่ ำกับ 1,013.10 ล้ ำนบำท
1,016.42 ล้ ำนบำท และ 935.45 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 93.19 ร้ อยละ 93.99 และร้ อยละ 92.84 ของ
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ทังนี
้ ้กำรปรับตัวลดลงของต้ นทุนก๊ ำซ LPG ในปี 2558 เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ ำงรำคำก๊ ำซ
LPG ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 ของคณะกรรมกำรบริ หำรนโยบำยพลังงำน โดยกำรยกเลิกกำรนำส่งเงินเข้ ำกองทุนนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง ทำให้ บริษัทมีกำไรจำกกำรเก็บรักษำสินค้ ำคงเหลือในช่วงที่มีกำรยกเลิกเงินสมทบกองทุนดังกล่ำว

ต้ นทุนการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ต้ นทุน กำรขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ประกอบด้ วย ค่ำนำ้ มัน เชื อ้ เพลิง ค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนขนส่ง ค่ำซ่อ มแซม
บำรุงรักษำ และค่ำเสื่อมรำคำรถขนส่ง
โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษั ท ฯ มีต้ นทุน จ ำหน่ ำยขนส่งเท่ำกับ 7.18 ล้ ำนบำท 17.95 ล้ ำนบำท และ
16.64 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 74 - 84 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่ง ทัง้ นี ต้ ้ นทุนค่ำขนส่งโดย
เฉลี่ยในปี 2558 ลดลงจำกปี ก่อนเนื่องจำกต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงต่ำลง
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ต้ นทุนบริการรับเหมาก่ อสร้ างและติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ต้ นทุนบริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ต้ นทุนขำยและต้ นทุน
ในกำรให้ บริกำร โดยในกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง ต้ นทุนหลักจะประกอบด้ วย ต้ นทุนค่ำอุปกรณ์ ต้ นทุนค่ำออกแบบและ
ต้ นทุนค่ำแรงงำนของพนักงำนเป็ นหลัก ในขณะที่ต้นทุนในกำรให้ บริก ำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ซึ่งกลุม่ บริษัทบันทึกรับรู้เป็ น
รำยได้ จำกกำรขำยนันมี
้ ต้นทุนส่วนใหญ่ เป็ น ค่ำอุปกรณ์ ในกำรติดตัง้ อันได้ แก่ ถังก๊ ำซและอุปกรณ์ เป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วน
ประมำณร้ อยละ 70 ของต้ นทุนจำกกำรขำย
ในระหว่ำงปี 2556 – 2557 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนในกำรขำยและให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตัง้ ระบบก๊ ำซ ทัง้ สิน้
57.40 ล้ ำนบำท 45.51 ล้ ำนบำท และ 214.49 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.71 ร้ อยละ 75.54 และ
ร้ อ ยละ 79.27 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบก๊
้
ำซในช่วงเวลำดังกล่ำว กำรปรั บตัว
ลดลงของต้ นทุนขำยและให้ บริกำรเป็ นผลมำจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในส่วนของงำนรับเหมำก่อสร้ ำง ซึ่ง
งำนรับเหมำก่อสร้ ำงดังกล่ำวมีแนวโน้ มที่ มีอัตรำต้ นทุนต่อ รำยได้ ในสัดส่วนที่ต่ำกว่ำกำรให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์
ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำสำหรับสินค้ ำคงเหลือของธุรกิจติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์เพิ่มขึ ้นใน
ระหว่ำงปี 2558 จำนวน 17.16 ล้ ำนบำท เนื่องจำกคำดว่ำธุรกิจนีไ้ ม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ได้ ในอนำคต ทำให้ อัตรำต้ นทุนขำย
และให้ บริกำรเพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 79.27 ต่อยอดขำยในปี 2558

ต้ นทุนการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้ นทุนในกำรให้ บ ริ ก ำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัย ทำงวิศวกรรม ประกอบด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกับ
พนักงำน ค่ำวัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นหลักโดยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 75 ของต้ นทุนในกำรให้ บริกำรตลอดช่วงเวลำ 3 ปี ที่
ผ่ำนมำ โดยระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนกำรให้ บริ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม เป็ นมูลค่ำ
เท่ำกับ 19.22 ล้ ำนบำท 20.55 ล้ ำนบำท และ 29.73 ล้ ำนบำท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 – 55 ของรำยได้ จ ำกกำร
ให้ บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมในช่วงเวลำดังกล่ำว ทัง้ นีก้ ำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรของ
RE นันเป็
้ นผลมำจำกกำรเพิม่ และพัฒนำบุคลำกรของ RE เพื่อรักษำคุณภำพของบุคลำกรและรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต

รายได้ อ่ นื
รำยได้ อื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับและค่ำบริ กำรรับฝำกคลัง โดยในปี 2556 – 2558 กลุม่ บริ ษัทมี
รำยได้ อื่นเท่ำกับ 11.38 ล้ ำนบำท 9.08 ล้ ำนบำท และ 11.80 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นีก้ ำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ อื่นในปี 2558
เป็ นผลมำจำกดอกเบี ้ยรับจำกเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทร่วม

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของกลุ่มบริ ษัท ฯ ระหว่ำงปี 2556 – 2558 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 86.56 ล้ ำนบำท 77.24
ล้ ำนบำท และ 85.61 ล้ ำนบำทตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 7.16 ร้ อยละ 6.41 และร้ อยละ 6.33 ของ
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำรตลอดช่วงเวลำที่ผำ่ นมำ
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ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 28.26 – 38.92 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ด้ วย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทซึ่งสินค้ ำหลัก คือ ก๊ ำซ LPG ซึ่งเป็ นสินค้ ำที่แข่งขันด้ วยรำคำและคุณภำพในกำร
ให้ บริกำรในกำรจัดส่งให้ ตรงตำมกำหนดเวลำ ทำให้ กลุม่ บริษัทไม่จำเป็ นต้ องมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรขำยที่ สงู มำกนัก
โดยค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่ ได้ แก่ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวข้ องกับพนักงำนขำย และค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังลูกค้ ำ
ในส่วนของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับพนักงำนและค่ำเสื่อมรำคำ โดย
คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 40 และร้ อยละ 30 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร ตลอดช่วงเวลำที่ผำ่ นมำ

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
รวม
%รำยได้ จำกกำรขำย/บริกำร
- ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
- ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
24.20
28.27
26.28
34.02
33.69
38.92
61.41
71.73
50.96
65.98
52.87
61.08
85.61 100.00 77.24 100.00 86.56 100.00
6.33%
6.41%
7.16%
1.79%
2.18%
2.79%
4.54%
4.23%
4.37%

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในเดือนมีนำคม 2558 กลุม่ บริษัทได้ เข้ ำลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน
47.72% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ซึ่งกลุม่ บริษัทมีกำไรจำกกำรซื ้อกิจกำรในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม และส่วนแบ่ง
กำไรในระหว่ำงปี จำนวน 10.77 ล้ ำนบำท
ในเดือนตุลำคม 2558 กลุม่ บริษัทได้ เข้ ำลงทุนในบริ ษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ ยี จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 45.00%
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ซึ่งกลุม่ บริษัทมีสว่ นแบ่งขำดทุนในระหว่ำงปี จำนวน 9.54 ล้ ำนบำท

ความสามารถในการทากาไร
จำกข้ อมูลในส่วนของต้ นทุนขำยและบริกำรข้ ำงต้ นนัน้ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรในส่วนของกำไรขันต้
้ นของกำร
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ซึ่งเป็ นธุรกิจในลักษณะค้ ำส่งอยู่ที่ระดับประมำณร้ อยละ 6 – ร้ อยละ 7 ตลอด
ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ธุรกิจบริกำร ทังกำรให้
้
บริ กำรขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว กำรรรับเหมำก่อสร้ ำงและติดตังระบบ
้
ก๊ ำซ และกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม อัตรำกำไรขันต้
้ นค่อนข้ ำงคงที่ จะมีเพียงกำรตัง้
สำรองค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำสำหรับสินค้ ำคงเหลือของธุรกิจติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์เพิ่มขึ ้นในระหว่ำงปี 2558 ที่ทำ
ให้ อตั รำกำไรขันต้
้ นลดลงจำกร้ อยละ 24.46 ในปี 2557 เหลือร้ อยละ 20.73 ในปี 2558
ระหว่ำงปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัท มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 28.55 ล้ ำนบำท 27.18 ล้ ำนบำทและ 65.38 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ หรื อ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 2.36 ร้ อยละ 2.26 และร้ อ ยละ 4.83 ของรำยได้ จำกกำรขำยและกำร
ให้ บริ กำรในแต่ละปี โดยเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ข้ ำงต้ นแล้ วพบว่ำ กำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นของกำไร
สุทธิในปี 2558 เกิดจำกรำยได้ จำกำกรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่รับรู้ในระหว่ำงปี
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ส่ วนประกอบของทรัพย์ สิน
ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 374.75 ล้ ำนบำท 577.88 ล้ ำนบำท และ 770.38 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ โดยส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญแสดงได้ ดงั นี ้

เงินสด/รำยกำรเทียบเท่ำ
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทร่วม
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์

ปี 2558
ล้ านบาท
90.10
128.87
43.04
84.45
347.34
167.24
203.14
770.38

%
11.70
16.73
5.59
10.96
45.09
21.71
26.37
100.00

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

สินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษัทฯ ประกอบด้ วย ลูกหนี ้กำรค้ ำ สินค้ ำคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทร่วม และที่ดนิ อำคำร
และอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 4 รำยกำรหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษัทฯ ตลอด
ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โดยในระหว่ำงปี 2557 บริษัทฯ เข้ ำระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ มีสดั ส่วนเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ ้น จำกร้ อยละ 7.78 ของสินทรัพย์รวมในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 32.32 ของสินทรัพย์รวมในปี 2557 และ
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ ลดลงจำกร้ อยละ 57.64 ของสินทรัพย์รวมในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 36.06 ในปี 2557 ทังนี
้ ้ในระหว่ำง
ปี 2558 กลุม่ บริษัทได้ เข้ ำลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ ว และบริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ ยี จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว เพื่อ
กระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
TG
TT
RE
GG
NM
ลูกหนีก้ ารค้ า

ปี 2558
ล้ านบาท
%
44.04
34.17
59.06
45.83
22.22
17.24
3.04
2.36
0.51
0.40
128.87
100.00

ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
48.89
60.87
45.71
66.12
10.94
13.62
3.90
5.64
16.45
20.48
15.22
22.02
4.04
5.03
4.30
6.22
80.32 100.00 69.13
100.00

ณ สิ ้นปี 2556 - 2558 ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ มีมลู ค่ำเท่ำกับ 69.13 ล้ ำนบำท 80.32 ล้ ำนบำท
และ 128.87 ล้ ำนบำทตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อ ยละ 14 - 19 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษัทฯ ตลอด
ช่วงเวลำ 3 ปี ที่ ผ่ำนมำ โดยลูกหนี ก้ ำรค้ ำและลูกหนี อ้ ื่นของกลุ่มบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วย ลูกหนีก้ ำรค้ ำสุทธิ ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำย
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ล่วงหน้ ำ รำยได้ ค้ำงรับ รำยได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกชำระ และลูกหนี ้กรมสรรพำกร ทัง้ นี ้ ลูกหนีก้ ำรค้ ำถือเป็ นส่วนประกอบหลักของ
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น โดยมีมลู ค่ำเท่ำกับ 61.20 ล้ ำนบำท 63.11 ล้ ำนบำท และ 55.95 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2556 – 2558
ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ลูกหนี ้กำรค้ ำของ TG ส่วนใหญ่เป็ นสถำนีบริกำรก๊ ำซที่กระจำยอยู่ทวั่ ไป โดยกลุม่ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรให้
เครดิตแก่สถำนีบริ กำร 7 - 10 วัน ในส่วนของลูกหนีก้ ำรค้ ำของ TT นัน้ ส่วนใหญ่ เป็ นลูกหนี ก้ ำรค้ ำ ที่เกิดจำกงำนระบบท่อ
อุตสำหกรรมเป็ นหลัก เนื่องจำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์นนั ้ TT รับชำระจำกลูกค้ ำเป็ นเงินสดเมื่อทำกำรติดตังแล้
้ วเสร็ จ
ในส่วนของ RE นัน้ ณ สิ ้นปี 2558 ประกอบด้ วยลูกหนีห้ ลัก 2 รำย รวมมูลค่ำประมำณ 7 ล้ ำนบำท โดยลูกหนีร้ ำยหลักเป็ นคู่
ค้ ำรำยใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ทำหน้ ำที่ทดสอบสถำนีให้ บริกำรของคูค่ ้ ำรำยดังกล่ำว และลูกหนีอ้ ีกรำยเป็ นกำรให้ บริกำร
ทดสอบระบบท่อก๊ ำซหุงต้ ม
ทังนี
้ ้กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยกำรวิเครำะห์ยอดลูกหนี ้ตำมระยะเวลำกำรค้ ำง
ชำระ ประกอบกับกำรพิจำรณำยอดลูกหนี ร้ ำยตัว ทัง้ นี ้ กรณี ลูกหนี ค้ งค้ ำงช ำระนำนเกิน 18 เดือ น และมีมูลค่ำเกินกว่ำ
500,000 บำท บริ ษัทฯ มีนโยบำยดำเนินคดีตำมกฎหมำยกรณี ลกู หนี ้อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้ องจะพิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญเป็ นรำยๆไปโดยอัตรำค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของกลุม่ บริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ค้ างชาระเกินกาหนด (เดือน)
6 - 9 เดือน
9 – 12 เดือน
12 – 18 เดือน
มำกกว่ำ 18 เดือน

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
25%
50%
75%
100%

ลูกหนีก้ ารค้ าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ ามารถแสดงได้ ดังนี ้
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกาหนดชาระ
- น้ อยกว่ำ 3 เดือน
- เกินกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ

ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
33.82 59.22
38.48 59.84
16.14
1.38
1.31
4.47
57.13
(1.18)
55.95

28.25
2.42
2.29
7.82
100

19.07
0.63
1.51
4.61
64.30
(1.19)
63.11

29.66
0.98
2.35
7.17
100.00

ปี 2556
ล้ านบาท
%
38.70
61.66
17.43
0.31
3.34
2.98
62.76
(1.55)
61.20

27.77
0.49
5.32
4.75
100.00
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ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 ลูกหนี ้กำรค้ ำส่วนใหญ่ประมำณร้ อยละ 90 ของลูกหนี ้กำรค้ ำของกลุ่มบริ ษัท ฯ เป็ นลูกหนีท้ ี่
ยังไม่ครบกำหนดชำระ หรื อเกินกำหนดชำระน้ อยกว่ำ 3 เดือน ซึ่งอำจเกิดจำกรอบระยะเวลำในกำรจ่ำยชำระ สำหรับลูกหนี ้
กำรค้ ำ ที่ เกิ น กว่ำ 3 เดื อ น สำมำรถจ ำแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม ใหญ่ คื อ ลูกหนี ก้ ำรค้ ำรำยใหญ่ รำยหนึ่ งที่ ม อบหมำยให้ RE
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนีบริกำรทั่วประเทศ และลูกหนีท้ ี่มีกำรผิดนัดชำระหนีใ้ นปี 2555 จำนวน 4 รำยปั จจุบัน
บริษัทฯ ชนะคดีและได้ รับเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ ำเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งมียอดหนี ้คงค้ ำง ณ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 1.76 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ กำรตังส
้ ำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจำนวน 1.18 ล้ ำนบำทนัน้ เป็ นกำรตังส
้ ำรองตำมอำยุหนี ้ สำหรับลูกหนี ้
กำรค้ ำรำยใหญ่ บริษัทฯ มิได้ ทำกำรตังส
้ ำรองหนี ้แต่อย่ำงใด เนื่องจำกบริ ษัทดังกล่ำว เป็ นบริษัทที่มีควำมมัน่ คงและเชื่อว่ำจะ
ทำกำรจ่ำยชำระหนี ้

สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำ 44.99 ล้ ำนบำท 61.62 ล้ ำนบำทและ 43.03 ล้ ำน
บำทตำมลำดับ โดยสินค้ ำคงเหลือของกลุ่มบริษัท ฯ มีกำรปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่ องจำกประมำณร้ อยละ 12 ของสินทรัพย์
รวมในปี 2556 เป็ นร้ อยละ 5.5 ของสินทรัพย์รวมในปี 2558 โดยสินค้ ำคงเหลือของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ แก่ แก๊ ส LPG ซึ่ง TG ทำ
กำรสำรองตำมกฎหมำยรวมถึงเพื่อเตรี ยมจำหน่ำยที่คลังของบริษัทฯ ที่จงั หวัดพิจิตร และอุปกรณ์สำหรับกำรติดตังระบบแก๊
้
ส
ที่ TT ใช้ ในกำรให้ บริกำรติดตังระบบแก๊
้
สให้ แก่ลกู ค้ ำ ทังนี
้ ก้ ำรลดลงดังกล่ำวเป็ นกำรลดลงในสินค้ ำคงเหลือ ของธุรกิจติดตัง้
ระบบก๊ ำซรถยนต์ ของ TT เป็ นสำคัญ ซึ่งเป็ นผลจำกกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือ เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกคำดว่ำ
ธุรกิจนี ้ไม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ได้ ในอนำคต

TG
TT
RE
GG
สินค้ าคงเหลือ

ปี 2558
ล้ านบาท
28.86
12.03
1.65
0.49
43.03

%
67.07
27.96
3.83
1.14
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
30.08
48.82
31.03
50.35
0.51
0.83
61.62
100.00

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

ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยกำรตังส
้ ำรองสินค้ ำล้ ำสมัย โดยกำรพิจำรณำจำกระยะเวลำที่ถือสินค้ ำไว้ ในมือ
ประกอบกับกำรพิจำรณำประเภทและอำยุกำรใช้ งำนของสินค้ ำ บริษัทฯ กำหนดนโยบำยกำรตังส
้ ำรองสินค้ ำเสื่อมสภำพ โดย
กำรพิจำรณำจำกค่ำใช้ จ่ำยสูงสุดที่เกิดขึ ้นจำกวิธีกำรดำเนินกำรกับสินค้ ำเสื่อมสภำพเพื่อให้ สำมำรถนำกลับมำใช้ งำนได้ หรื อ
มูลค่ำที่คำดว่ำสำมำรถจำหน่ำยได้ สำหรับสินค้ ำประเภทนันๆ
้ ณ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกำรตังส
้ ำรองค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ เป็ นมูลค่ำเท่ำกับ 19.52 ล้ ำนบำท
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เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในระหว่ำงปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ เข้ ำลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72%
ของทุนจดทะเบียนที่ ช ำระแล้ ว เป็ นจำนวนเงิน 26.01 ล้ ำนบำท และบริ ษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ ยี จ ำกัด โดยถื อหุ้นใน
สัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว เป็ นจำนวนเงิน 140.00 ล้ ำนบำท เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

TG
TT
RE
GG
NM

ปี 2558
ล้ านบาท
98.99
64.85
5.42
32.17
1.71

%
48.73
31.92
2.67
15.84
0.84

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

203.14

100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
99.57
67.08
5.24
36.49
208.38

%
47.78
32.19
2.51
17.51
-

ปี 2556
ล้ านบาท
101.10
70.75
3.04
41.08
-

%
46.81
32.76
1.41
19.02
-

100.00

215.98

100.00

ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัท ฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เป็ นมูลค่ำ 215.98 ล้ ำนบำท 208.38 ล้ ำนบำท
และ 203.14 ล้ ำนบำท ตำมลำดับกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำ

โครงสร้ างของเงินทุนบริษัท
ณ สิน้ ปี 2556 – 2558 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างของแหล่ งเงินทุน ตามรายละเอียดดังนี ้
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
84.68 10.99
157.60 27.27
98.09
26.18
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
214.17 27.80
หนี ้สินหมุนเวียน
316.34 41.06
167.35 28.96
109.57
29.24
เงินกู้ยืมระยะยำว
28.10 3.65
34.10
5.90
40.64
10.85
รวมหนี ้สิน
355.20 46.11
203.52 35.22
152.90
40.80
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
415.18 53.89
374.36 64.78
221.85
59.20
หนี ้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.85
0.54
0.69
กลุ่มบริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงเงินทุนมำจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและกำรก่อหนี ้ โดยมีอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อยู่ที่ระดับ 0.69 เท่ำ 0.54 เท่ำ และ 0.85 เท่ำ ณ สิน้ ปี 2556 – 2558 โดยกลุ่มบริ ษั ท ฯ มีกำรเพิ่ม ทุนจดช ำระแล้ วอย่ำง
ต่อเนื่องจำก 50 ล้ ำนบำทในปี 2553 เป็ น 130 ล้ ำนบำท และ 150 ล้ ำนบำทในปี 2555 และ 2556 ตำมลำดับ รวมทังมี
้ กำไร
สุทธิจำกกำรดำเนินงำน ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นเป็ น 221.85 ล้ ำนบำท 374.36 ล้ ำนบำท
และ 415.18 ล้ ำนบำท
ในส่วนของกำรก่อหนี ้นัน้ ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ำกับ 152.90 ล้ ำนบำท 203.52 ล้ ำน
บำท และ 355.20 ล้ ำนบำทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.80 ร้ อยละ 35.22 และ 46.11 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ โดย
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หนี ้สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 3 รำยกำร คือ เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน และเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วยเจ้ ำหนีค้ ือ เจ้ ำหนี ้ค่ำแก๊ ส LPG ของ TG โดย ณ สิ ้น ปี 2558 มีสดั ส่วน
ประมำณร้ อยละ 65.93 ของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำรวม
2) เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน ณ สิ ้นปี 2558 จำนวน 214.17 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้
เพื่อใช้ หมุนเวียนและใช้ เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยได้ ชำระคืนตัว๋ แลกเงินทังหมดแล้
้
วในเดือนกุมภำพันธ์ 2559
3) เงินกู้ยืมระยะยำวของกลุม่ บริษัทฯ ประกอบด้ วยเงินกู้ยืม 2 รำยกำรหลัก คือ เงินกู้ยืมระยะยำวของ TG กับธนำคำร
พำณิ ชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 30 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำงคลังจัดเก็บก๊ ำซ LPG ที่จังหวัดปทุมธำนี และเงินกู้ยืม
ระยะยำวของ GG วงเงิน 27.10 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ในกำรจัดซื ้อรถขนส่ง โดย ณ สิ ้นปี 2558 กลุม่ บริษัทฯ มีมลู ค่ำเงิน
กู้ยืมระยะยำว 2 รำยกำรดังกล่ำวคงค้ ำงอยู่ทงั ้ สิ ้น 9.50 ล้ ำนบำท และ 24.60 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีกำหนดใน
กำรจ่ำยชำระคืนดังนี ้

TG
GG
รวม

ปี 2557
6.00
0.60
6.60

ปี 2558
6.00
0.48
6.48

ปี 2559
6.00
6.00

ปี 2560
3.50
24.60
28.10

รายจ่ ายลงทุน
ปี 2556 – ปี 2558 กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวรลดลงเป็ นมูลค่ำเท่ำกับ 10.48 ล้ ำนบำท 7.27 ล้ ำน
บำท และ 4.79 ล้ ำนบำทตำมลำดับ และมีกำรลงทุนในบริษัทร่ วม 2 แห่งด้ วยมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ สิ ้น 166.01 ล้ ำนบำท เพื่อ
กระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ

แหล่ งที่มาและแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ในส่วนของควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงของเงินทุน เมื่อพิจำรณำประกอบกับแหล่งที่มำและแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
พบว่ำ กลุ่มบริ ษัทฯ มีกำรกำรจัดหำสินทรัพย์ระยะยำวโดยใช้ แหล่งเงินทุนระยะยำวทัง้ จำกกำรก่อหนี ้ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
เป็ นหลัก ดังจะเห็นได้ จำก ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 กลุม่ บริษัทฯ จัดหำเงินทุนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมระยะยำวของ
กลุม่ บริษัทฯ ซึ่งมีสดั ส่วนรวมกันเท่ำกับร้ อยละ 70.05 ร้ อยละ 70.68 และร้ อยละ 57.54 ของสินทรัพย์รวมแต่มีเงินลงทุนสินทรัพย์
ระยะยำว อันได้ แก่ ที่ดิน อำคำร อุป กรณ์ ในสัดส่วนที่ต่ำ กว่ำ คือ ร้ อ ยละ 57.64ร้ อ ยละ 36.06 และร้ อ ยละ 26.37 ของ
สินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
จำกโครงสร้ ำงของเงินทุนประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งที่มำและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนของกลุ่มตำมที่ ได้ กล่ำว
มำแล้ วข้ ำงต้ น จะเห็นได้ ว่ำกลุ่มบริ ษัท ฯ มีสภำพคล่อ งอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี มีใช้ เงินลงทุนระยะยำวบำงส่วนไปใช้ ในกำรจัดหำ
สินทรัพย์หมุนเวียนระยะสัน้ และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้ พบว่ำส่วนหนึ่งเป็ นเงินสดหรื อรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 7 – 32 ของสินทรัพย์ รวม ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 รวมทัง้ ลูกหนีก้ ำรค้ ำของกลุ่ม
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บริษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่มีระยะเวลำเครดิตประมำณ 7 - 10 วัน ส่งผลให้ สภำพคล่องของกลุ่มบริ ษัทฯ อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีมำก
ในส่วนของสภำพคล่อ งกระแสเงินสด ในปี 2556 - 2558 กลุ่มบริ ษัท ฯ มีกระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำร
ดำเนินงำนทังสิ
้ ้น 48.13 ล้ ำนบำท 74.95ล้ ำนบำท และ (18.04) ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปจำกกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ
9.22 ล้ ำนบำท 32.18 ล้ ำนบำท และ 260.54 ล้ ำนบำท โดยในปี 2558 เป็ นกำรใช้ ไปในกำรจ่ำยลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2
แห่งเป็ นหลัก ในส่วนกิจกรรมกำรจัดหำเงินนัน้ กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดรับมำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 181.84 ล้ ำนบำท
ซึ่งเป็ นกำรรับเงินจำกกำรออกตัว๋ แลกเงิน 214.17 ล้ ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผล 24.00 ล้ ำนบำท และในปี 2557 เท่ำกับ
114.84 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นกำรรับเงินจำกกำรเพิม่ ทุน 151.28 ล้ ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผล 25.95 ล้ ำนบำท

ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิ่มเติม
จำกอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ฯ ที่ ยังอยู่ในระดับต่ำกว่ำ 1x และภำยหลังจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนในระหว่ำงปี 2557 ทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ฯปรับตัวเพิ่มขึ ้นทัง้ จำกทุน
ชำระแล้ วและจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้น จำกกำรที่รำคำเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ซึ่งผู้บริ หำรของกลุ่มบริ ษัท ฯ เชื่อว่ำใน
กรณี ที่บริ ษัทต้ องจัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ ในกำรขยำยกิจกำรในอนำคต กลุ่มบริ ษัทจะมีศกั ยภำพในกำรก่อ หนี ้
เพิม่ ขึ ้น รวมทังมี
้ ทำงเลือกอื่นๆ ในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพิม่ เติมภำยหลังกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนีแ้ ล้ วด้ วยควำมระมัดระวัง บริ ษัทฯขอรับรอง
ว่ำข้ อ มูลดังกล่ำวถูก ต้ อ งครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็ จ ไม่ท ำให้ ผ้ ูอื่ นส ำคัญ ผิด หรื อ ไม่ขำดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ งในสำระส ำคัญ
นอกจำกนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
1)

2)
3)

งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่ ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูลประจ ำปี ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ แล้ ว
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ระบบกำรเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ำ บริ ษั ท ฯได้ เปิ ดเผยข้ อ มูล ในส่วนที่ เป็ น
สำระสำคัญของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
บริ ษัท ฯ ได้ จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริ ษัทฯได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 ต่อผู้สอบบัญ ชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท ฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ ของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ

ในกรณี นีเ้ พื่อเป็ นหลักฐำนว่ำ เอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทฯได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใด ไม่มีลำยมือชื่อ
ของนำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ กำกับไว้ บริ ษัท ฯจะถื อ ว่ำไม่ใช่ข้อ มูลที่ บริ ษัท ฯได้ รับรองควำมถูกต้ อ งของข้ อ มูลแล้ ว
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร

นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จดั กำร

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

นำงสำวนิตำ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จดั กำร
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1

นำยวิศิษฎ์ อัครวิเนค
- กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

68

ปริ ญญำโท :
-Master of Management
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 - ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ปริ ญญำตรี :
-วิศวกรรมศำสตร์ บณ
ั ฑิต (ไฟฟ้ำ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปั จจุบนั

ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมกำร
มำตรฐำนแห่งชำติ

กระทรวงอุตสำหกรรม

หน่วยงำนรำชกำร

ผ่ านการอบรม :
-ประกำศนียบัตร หลักสูตร
ผู้บริ หำรระดับสูง
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
( CMI 6 )

ปั จจุบนั

กรรมกำรวิศวกรอำวุโส

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย

สมำคมวิชำชีพ

2548 – 2551

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน)

พลังงำนไฟฟ้ำ

- DCP 49/2004 , RCP 12/2005,
Finance for non-finance
director
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
2

นำยเจริ ญ ประจำแท่น
- กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

68

ปริ ญญำโท :
- รัฐศำสตร์ มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 - ปั จจุบนั

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ปริ ญญำตรี :
- วิศวกรรมศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ ำธนบุรี

ประธำนคณะกรรมกำร
บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป
ตรวจสอบ /กรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

2555 – ปั จจุบนั

อนุกรรมกำรติดตำมกำร
ประเมินผลโครงกำร
กองทุนรอบโรงไฟฟ้ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
กิจกำรพลังงำน

หน่วยงำนรำชกำร

-นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

2555 – ปั จจุบนั

สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี

หน่วยงำนรำชกำร

ผ่ านการอบรม :
- DCP 88/2007 , ACP14/2006,
DCP 56/2006 , QFR/2006
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

คณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินกำรตรวจกำรณ์
แบบบูรณำกำร

2553 – 2557

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล

กระทรวงพลังงำน

หน่วยงำนรำชกำร
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3

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นำยธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ
- กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ

38

ปริ ญญำโท :
-บัญชีมหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำตรี :
-บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์
ผ่ านการอบรม :
- DAP 113/2014 ,
DCP 199/2015
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

2553 – ปั จจุบนั

อำจำรย์ประจำ

คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี สถำบันกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2556 – ปั จจุบนั

อนุกรรมกำรมำตรฐำน
สอบบัญชี

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์

สมำคมวิชำชีพ

2554 – ปั จจุบนั

ผู้แทนสภำวิชำชีพบัญชี
ผู้ตรวจสอบหลักสูตรกำร
บัญชี

สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์

สมำคมวิชำชีพ

.
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ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

4

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นำยชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
- กรรมกำรอิสระ

58

ปริ ญญำโท :
- MBA University of Detroit,
USA

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ปริ ญญำตรี :
-วิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผ่ านการอบรม
- DCP 19/2002 , ACP 21/ 2008,
MFR 6/2008 , MIR 3/ 2008
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
5

นำยประเสริ ฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
- กรรมกำร /
ประธำนกรรมกำรบริ หำร /
กรรมกำรผู้จดั กำร

54

มศ.5 : โรงเรี ยนบดินทรเดชำ
(สิงห์ สิงหเสนี)
ผ่ านการอบรม
- DAP 103/2013
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

16.18

สำมีของ
นำงสำกำญจนำ
ริ มพณิชยกิจ
บิดำของ
นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ/ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2547 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. อีเอ็มซี

รับเหมำก่อสร้ ำง

2551 – 2558

กรรมกำรผู้จดั กำร

บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

ธุรกิจหลักทรัพย์

2550 - ปั จจุบนั

2545 - ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร/
บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป
ประธำนกรรมกำรบริ หำร/
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
บจก. ทำคูนิ (ประเทศไทย)

2543 - 2558

กรรมกำร

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

2538 - 2558

ผู้บริ หำร

บจก. รำชพฤกวิศวกรรม
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ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์
และท่อก๊ ำซ
อุตสำหกรรม
ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
6

7

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นำงสำวกำญจนำ ริ มพณิชยกิจ
- กรรมกำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
และกำรเงิน

56

ปริ ญญำตรี :
-บริ หำรธุริจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
- กรรมกำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยจัดซื ้อ ฝ่ ำยธุรกำร

29

ผ่ านการอบรม :
- DAP 103/2013 ,
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
ปริ ญญำโท :
- Msc International Financial
Management, Queen Mary
university of London
ปริ ญญำตรี :
- Beng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่ องกล)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
ไม่มี

19.08

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ภรรยำของ
นำยประเสริ ฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
มำรดำของ
นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
บุตรของ
นำยประเสริ ฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
และนำงสำว
กำญจนำ
ริ มพณิชยกิจ

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2555 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน/
กรรมกำร
กรรมกำรบริ ษัท

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจก. รำชพฤกษ์วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

2554 – ปั จจุบนั

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป/
กรรมกำร

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2557 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. ทำคูนิ (ประเทศไทย)

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2553 – 2554

วิศวกร

บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

2538 – 2558

ผ่ านการอบรม :
- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013
CDP 208/2015
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
8

9

10

นำงสำวฉัตรประภำ จันทร์ ศรี
- รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยขำย

นำยเจริ ญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ
-รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยควำมปลอดภัย

นำงฐิ ติมำ ธนำปกิจ
- ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

49

ปริ ญญำตรี :
-บริ หำรทรัพยำกรบุคคล
มหำวิทยำลัยบ้ ำนสมเด็จ
เจ้ ำพระยำ

-ไม่ม-ี

ปริ ญญำตรี :
-วิศวกรรมเครื่ องกล (เครื่ องกล)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

-ไม่ม-ี

57

35

ปริ ญญำโท :
- บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี :
-บัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 – ปั จจุบนั

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยขำย

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2553 - ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร/
กรรมกำร

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2556 – ปั จจุบนั

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยควำมปลอดภัย

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2544 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร/
กรรมกำร

บจก. รำชพฤกวิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

2556 – ปั จจุบนั

ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2554 – 2556

ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน

Baker Tilly Risk Management
and Services

บริ หำรจัดกำรควำม
เสี่ยง

2547 – 2551

ผู้ตรวจสอบบัญชีอำวุโส

Pricewaterhouse Coopers
ABAS

ตรวจสอบบัญชี
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
11

นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
- เลขำนุกำรบริ ษัท (ได้ รับแต่งตัง้
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19
มกรำคม 2559)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

45

- ปริ ญญาโท E-MBA

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ประสานมิตร
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ผ่ านการอบรม :
- Company Secretary Program
(CSP รุ่ น 50/2013 )
หลักสู ตรสาหรับเลขานุการบริ ษทั

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2558 - ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักกากับ
และกฏระเบียบ

บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2555 - 2557

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักกากับ
และกฏระเบียบ

บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)

สินเชื่ออุปกรณ์
กำรเกษตร

2545 – 2556

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

บริ ษทั อินเทอร์ เน็ต (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)

ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต

สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ตาแหน่ ง

- Company Reporting Program
(CRP รุ่ น 5/2013 )
หลักสู ตรต่อเนื่องสาหรับ
เลขานุ การบริ ษทั
- Anti – Corruption : The Practical
Guide (ACPG รุ่ น 4/2013 )
หลักสู ตรต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
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ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยวิศษิ ฐ์
อัครวิเนค
นำยเจริญ
ประจำแท่น
นำยธีรชัย
ธีรชัย
นำยชูพงศ์
ธนเศรษฐกร
นำยประเสริฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
นำงสำวฉัตรประภำ จันทร์ ศรี
นำยเจริญชัย
อำนำจสมบูรณ์สขุ
นำงฐิตมิ ำ
ธนำปกิจ
นำยสมชัย
ก้ ำนบัวแก้ เว

หมายเหตุ:

บมจ.
ทาคูนิกรุ๊ ป

V, AC , Y
C , AC , Y
AC , Y
R,Y
E, MD , X, Z
M,X,Z
M,X,Z
M
M
M

บจก.
ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

บจก.
ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

บจก.
จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

บมจ.
อีเอ็มซี

บจก.
นิวแมน กรี น

บจก.
ซี เอ แซด
(ประเทศ
ไทย)

บจก.
เวลล์ โคราช
เอ็นเนอร์ ย่ ี

บมจ.
พีเออี
ประเทศ
ไทย

V
AC , Y
MD

X
X

X

MD
MD
X

X

X

X

V = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการตรวจสอบ E = ประธานกรรมการบริหาร R = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
X = กรรมการ Y = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ Z = กรรมการบริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ
M = ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1
2
3
4
5

นำยประเสริฐ
นำงสำวนิตำ
นำงสำวฉัตรประภำ
นำยเจริญชัย
นำยสมชัย

หมายเหตุ :

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
จันทร์ ศรี
อำนำจสมบูรณ์สขุ
ก้ ำนบัวแก้ ว

P = กรรมกำร

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
MD
P

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

บจก. จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

P , MD
P

MD = กรรมกำรผู้จดั กำร
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P , MD
P

P

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
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ชื่อ – นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

นายศักดิ์ศรี อาพวัน
- หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน

47

ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
ฝึ กอบรม :
- ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในหลักสู ตร 1
(สมาคมนักบัญชีและผูต้ รวจสอบบัญชีแห่ งประเทศไทย)
– ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในหลักสู ตร 2
(สมาคมนักบัญชีและผูต้ รวจสอบบัญชีแห่ งประเทศไทย)
– หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย
– วิธีการประเมินความสี่ ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน
– Operational Auditing
– การบริ หารจัดการเทคโนโลยี
– Enterprise Risk Management (ERM)
– Internal Auditing : Current Trend & Best Practices
– กำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในตำมแนว
COSO

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั

ปี 2551- ปั จจุบนั - หัวหน้าสายงานบริ หารความเสี่ ยงและตรวจสอบ
ถายใน
- ผูจ้ ดั การอาวุโส-ส่ วนบริ หารความเสี่ ยงและ
ตรวจสอบภายใน

การปฏิบัตงิ าน :
1. ตรวจสอบภำยในของลูกค้ ำแต่ละรำย กำหนดเป้ำหมำย
กลยุทธ์ วำงแผน และติดตำมกำรปฎิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำม
แผนงำนกำหนด

ปี 2546 - 2550

2. เสนอบริกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

- ผูจ้ ดั การ – ส่ วนตรวจสอบภายในและการจัดการ
ผูจ้ ดั การ – แผนกตรวจสอบบัญชี 4

ปี 2545 – 2546

- ผูจ้ ดั การ – แผนกตรวจสอบบัญชี 4

ปี 2540– 2544

- ผู้ช่วยจัดกำร – แผนกตรวจสอบบัญชี 4

ปี 2535 - 2540

- ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี – แผนกตรวจสอบบัญชี 4
และ 5
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ตรวจสอบภำยใน
3.ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในแก่
ทีมงำนและประสำนกำรปฏิบตั ิงำนกับลูกค้ ำ

นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
- หัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

45

- ปริ ญญาโท E-MBA สาขาการจัดการ

2558 - ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักกากับและกฏระเบียบ
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2556 - 2557

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักกากับและกฏระเบียบ
บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

2545 – 2555

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อินเทอร์ เน็ต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ฝึ กอบรม :
- Company Secretary Program (CSP รุ่ น 50/2013 )
หลักสู ตรสาหรั บเลขานุการบริษัท
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การปฏิบัตงิ าน :
ทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์กลำงกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
นโยบำย และข้ อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้ อง
เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. , ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย , กระทรวงพำณิชย์ , กรมสรรพำกร หรื อ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนและตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนให้
เป็ นไปตำมกฎระเบียบ ตำมวิธีปฏิบตั ิที่กำหนดไว้
สื่อสำรให้ พนักงำนได้ รับรู้ วธิ ีกำรปฏิบตั ิงำนและควบคุม
ตรวจสอบเพื่อให้ เป็ นไปตำมกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง , ในงำน
ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน อย่ำงเคร่ งครัด

- Company Reporting Program (CRP รุ่ น 5/2013 )
หลักสู ตรต่ อเนื่องสาหรั บเลขานุการบริ ษัท
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Anti – Corruption : The Practical Guide
(ACPG รุ่ น 4/2013 )
หลักสู ตรต่ อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ

- ไม่ มี -
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