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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนด 
วิสยัทศัน์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรขยำยตวัและเติบโตในอนำคตไว้ดงันี ้ 

กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทศัน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวม เพื่อให้ขยำยตวัและเติบโตไปพร้อมกันทกุ
บริษัทในกลุม่ โดยประกอบธุรกิจในลกัษณะที่สำมำรถเกือ้หนนุกนัได้ ประกอบกบัเน้นกำรท ำธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกูค้ำแต่
ละรำย ทัง้กำรจ ำหนำ่ยก๊ำซ กำรขนสง่ก๊ำซ กำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ กำรให้บริกำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้ค ำปรึกษำ
ทำงด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมระบบก๊ำซ เพื่อให้ลกูค้ำได้รับประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี
กบัลกูค้ำ รวมทัง้เป็นกำรรักษำฐำนลกูค้ำเดิมและขยำยฐำนลกูค้ำใหมไ่ปพร้อมกนั  

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) : TG 

TG ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่จะขยำยไปยงัธุรกิจปลำยน ำ้เพิ่มขึน้เพื่อเข้ำถึงผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย ซึ่งจะ
นอกจำกจะท ำให้ TG มีกำรให้บริกำรในลกัษณะครบวงจรเพิ่มขึน้ ยงัเป็นกำรเพิ่มขึน้ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ
บริษัทฯ อีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เพิ่มทุนและได้ขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังำนทดแทนเพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำก
ธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซ โดยบริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย (บริษัท นิวแมน กรีน จ ำกัด) เพื่อเข้ำลงทุนในโรงไฟฟ้ำชีวมวล แต่เมื่อ
ด ำเนินกำรไปได้ระยะหนึ่ง บริษัทฯ เห็นว่ำกำรเข้ำลงทุในโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวไม่สำมำรถท ำก ำไรได้เท่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ท ำให้
ระยะเวลำคุ้มทนุของโครงกำรเลื่อนออกไปมำก ประกอบกบัมีผู้สนใจมำขอซือ้กิจกำร บริษัทฯ จึงตดัสินใจขำยเงินลงทนุใน
โรงไฟฟ้ำดงักลำ่วไปเมื่อวนัท่ี  มิถนุำยน  

 

 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด : TT 

TT ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยจะมุง่เน้นไปยงักำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบทอ่ก๊ำซ
อตุสำหกรรมเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะในสว่นของท่อก๊ำซ LPG ซึ่งปัจจุบนัภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคมุและก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรติดตัง้และระบบควำมปลอดภยัไปยงักลุม่ผู้ ใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิง ซึ่งจะท ำให้ TT มีฐำนลกูค้ำที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้กำร
ก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ เพื่อรองรับกำรเก็บส ำรองก๊ำซของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลงิ พ.ศ.   

 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด : RE 

RE  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงักำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบ
ทำงวิศวกรรมในลกัษณะ Non-Destructive Testing เพิ่มขึน้โดยเฉพำะในสว่นท่ีเก่ียวเนื่องกบัก๊ำซธรรมชำติ NGV และน ำ้มนั 
เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยของภำครัฐที่มีกำรขยำยกฎระเบียบเพื่อเพิ่มควำมปลอดภยัในสว่นดงักลำ่ว รวมทัง้จะมุ่งเน้น
กำรให้บริกำรในลกัษณะกำรอบรม เร่ืองกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นกำร
สร้ำงภำพลกัษณ์ในกำรประกอบธุรกิจของ RE ให้มีควำมนำ่เช่ือถือเพิ่มขึน้อีกด้วย 
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 บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด : GG 

GG  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำนอกกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้จำกปัจจบุนั
ที่มุง่เน้นกำรให้บริกำรแก่ TG เป็นหลกั เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรแสวงหำรำยได้รวมทัง้จะพิจำรณำโอกำสและควำมเป็นไปได้ใน
กำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำติ NGV เพิม่ขึน้   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด : CAZ 

CAZ ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงและรับจ้ำงผลติ ตดิตัง้อปุกรณ์ตำ่งๆ ท่ี
ใช้ในกระบวนกำรผลติในโรงงำนอตุสำหกรรมตำมแบบและขนำดที่ลกูค้ำก ำหนด ในลกัษณะ Engineering Procurement 

Constrution (EPC) เพื่อรองรับกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ในหลำกหลำยอตุสำหกรรม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งลกูค้ำทีต้่องกำร
มำตรฐำนและคณุภำพสงู 

 บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากัด : TL 

TL  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำแนวทำงใน
กำรด ำเนินธุรกิจ   

ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เข้ำสูก่ำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตัง้แต่ปี 2538 โดยก่อตัง้บริษัท 
รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกดั (“RE”) เพื่อให้บริกำรที่เก่ียวข้องกบักำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ำนวิศวกรรมแก่สถำนีบริกำร
ก๊ำซ LPG ตอ่มำได้ขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และเลง็เห็นโอกำส
ในกำรเติบโตในธุรกิจดงักลำ่ว จึงได้จดัตัง้ บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) ขึน้ในปี 2545 เพื่อจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ ซึ่งต่อมำได้ขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงับริกำรติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรมและระบบก๊ำซ
รถยนต์อีกด้วย   

นอกจำกนัน้ในช่วงปี 2543 ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เล็งเห็นโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรขนสง่ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว จึงได้จัดตัง้บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด (“GG”)  ขึน้เพื่อให้บริกำรขนส่งก๊ำซให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เนื่องจำก ณ ขณะนัน้ บริษัทฯ ดังกล่ำวมีนโยบำยยกเลิกหน่วยงำนขนส่งภำยในองค์กรโดยใช้กำรว่ำจ้ำงจำก
บคุคลภำยนอกทดแทน จำกกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกบัเชฟรอนท ำให้กลุม่บริษัทเลง็เห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลยีม
เหลว (Liquid Petroleum Gas หรือก๊ำซ LPG) จำกนัน้ในปี 2550 ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ จึงได้จดัตัง้ บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)  เดิมช่ือ “บริษัท แคปปิตอล จี จ ำกดั”  ขึน้ เพื่อประกอบกิจกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวโดยใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ต่อมำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ในกำรขยำยกำร
ประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นขอใบอนุญำตเป็นผู้ ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ  แห่ง
พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เพื่อให้สำมำรถจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ให้กบัสถำนีบริกำรได้โดยตรง และได้เร่ิม
จ ำหนำ่ยก๊ำซในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

ในปี 2554 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด ก่อสร้ำงคลังเก็บก๊ำซ LPG ขนำดบรรจุ 1,000 ตันบนพืน้ที่  8 ไร่ในนิคม
อตุสำหกรรมภำคเหนือตอนลำ่ง จงัหวดัพิจิตร เพื่อเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยและเป็นจดุกระจำยก๊ำซ LPG ไป
ยงัลกูค้ำในจงัหวดัในภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง ซึง่ท ำให้กลุม่บริษัทมีกำรขยำยฐำนลกูค้ำเพิ่มขึน้จำกเดิม  
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ในปี 2555 บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั ได้ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ LPG แหง่ที่ 2 บนพืน้ท่ีของบริษัทฯ ขนำด 7 ไร่ในจงัหวดั
ปทุมธำนี เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยที่จะใช้เป็นจุดกระจำยก๊ำซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึง่คลงัก๊ำซแหง่ที่  นีส้ำมำรถบรรจกุ๊ำซได้  ตนั ปัจจบุนัด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ
ได้เปิดด ำเนินกำรเมื่อวนัท่ี   มีนำคม   

นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุม่บริษัทได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเพื่อเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั ได้ออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อระดมทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่ได้แก่ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดย
ครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ ท ำกำรช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนด้วยหุ้นของบริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกดั และ บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกดั ที่แต่ละท่ำนถืออยู่ ท ำให้ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงแล้ว บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป 
จ ำกดั ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุช ำระแล้วของแตล่ะบริษัท  

ในปี  กลุม่บริษัทได้ลงทนุใน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั ในสดัสว่น . % ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้ว เนื่องจำกต้องกำรกระจำยกำรลงทนุไปยงักลุม่รับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนัในแถบภำคตะวนัออก และได้เพิ่ม
สดัสว่นกำรลงทนุเป็น . % ในปี  เนื่องจำกเห็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจด้ำนงำนรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ 

ในปี   เมื่อวนัที่    มกรำคม    บริษัทฯ  ได้ลงทนุในบริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  เพื่อเป็นกำรขยำยธุรกิจในกลุม่บริษัทฯให้เติบโตขึน้  โดยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ  .   ของทนุ
จดทะเบียนที่ช ำระแล้ว  
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  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในระยะเวลา  ปีที่ผ่านมาได้ดังนี ้

ปี  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2553 พ.ค. 
 

เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วเป็น 50 ล้ำนบำท เพื่อยื่นขอรับใบอนญุำตเป็นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ  แห่งพระรำชบัญญัติ กำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ.  และเร่ิม
จ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ไปยงัสถำนีบริกำรทัง้ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 

ปี 2554 ม.ค. 
 

ก.ย. 

ย้ำยส ำนกังำนใหญ่มำยงั /  ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค  
เขตบำงแค กรุงเทพฯ 

ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ LPG ขนำด 1,000 ตนั ในนิคมอตุสำหกรรมภำคเหนือตอนลำ่ง จงัหวดัพิจิตร และ
ขยำยกำรจดัจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ในเขตพืน้ท่ีภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง 

 

ปี 2555 ส.ค. เร่ิมก่อสร้ำงคลงัก๊ำซที่ จ. ปทมุธำนี 
 

ธ.ค. เพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ เป็น 130 ล้ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของ
กลุม่บริษัทซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อเป็นกำรจ่ำยช ำระกำรซือ้หุ้น
ของ บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกดั และบริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม 
จ ำกดั จำกครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เพื่อรวมเข้ำเป็นบริษัทยอ่ยภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 

นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ำงของกลุม่ธุรกิจ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ท ำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริกำร
ก๊ำซ และโรงบรรจกุ๊ำซซึง่ตนเองถือครองอยู ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักลำ่วเพื่อขจดัควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์   
 

ปี 2556 ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 150 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ  และซือ้รถขนสง่ก๊ำซของบริษัทยอ่ย   
 

ปี 2557 เม.ย. แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก 10 บำทต่อหุ้นเป็น 0.50 

บำทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท (400 ล้ำนหุ้น) เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 100 ล้ำนหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไป และยื่นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ   
 

ปี 2559 มค. เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น   ล้ำนบำทและเรียกช ำระแล้วเป็น  ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุในกำร
ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ  
 

ปี  มค. ลงทุนในบริษัท ทำคูนิ แลนด์ จ ำกัด เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  โดยลงทุนใน
สดัส่วนร้อยละ  .   ของทุนที่ช ำระแล้ว  ทุนจดทะเบียน   ล้ำนบำท วตัถุประสงค์เพื่อเป็นกำร
ขยำยธุรกิจในกลุม่บริษัทให้เติบโตขึน้  
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เป็นหน่ึงในผู้น าธุรกจิพลังงาน    มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย  
 

 

 

 

 

 

.  ขยายการด าเนินธุรกจิแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

.  ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและ 

     บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

.  มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทศัน์ 

พนัธกจิ 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี  มกรำคม   กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้ 

 

โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของแตล่ะบริษัทดงันี ้

1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”) 
ก่อตัง้เมื่อวันที่  มีนำคม  ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มัน

เชือ้เพลงิตำมมำตรำ  แหง่พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  ซึง่สำมำรถจดัจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ให้กบั
สถำนีบริกำรและโรงบรรจกุ๊ำซได้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  ล้ำนบำท 

2) บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด (“GG”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี  กมุภำพนัธ์   ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG ทำงบก โดยได้รับอนญุำตให้เป็นผู้

ขนสง่น ำ้มนัตำมำตรำ  แหง่พระรำชบญัญตัิผู้ ค้ำน ำ้มนั พ.ศ.  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  ล้ำนบำท 

3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TT”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่  กันยำยน  ด ำเนินธุรกิจติดตัง้ระบบก๊ำซ ในรถยนต์ และติดตัง้ระบบท่อก๊ำซ ส ำหรับ

อุตสำหกรรมรวมถึงจ ำหน่ำยอปุกรณ์เก่ียวกับระบบก๊ำซ โดยมีสถำนบริกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ที่ส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษัทฯ บนถนนกำญจนำภิเษก ปัจจบุนั TT มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 50 ล้ำนบำท 

4) บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด (“RE”) 
ก่อตัง้เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม  ด ำเนินธุรกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำง

วิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้นกำรตรวจสอบระบบก๊ำซในโรงงำน
อตุสำหกรรม สถำนีบริกำร และยำนยนต์เป็นหลกั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  ล้ำนบำท 

5) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (“CAZ”) 
เข้ำลงทนุในสดัสว่นร้อยละ .  ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ในวนัที่  มีนำคม  และเพิ่มเป็นร้อย

ละ .  ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ในวนัท่ี  เมษำยน  โดยประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั 
ปัจจบุนั CAZ มีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว .  ล้ำนบำท 

6) บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากัด (“TL”) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 6  มกรำคม   ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว  

ล้ำนบำท 
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โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ 

รายได้จากธุรกิจ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

.   จดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG TG .  54.12 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80 

.   บริกำรขนสง่ GG .  0.92 21.00 1.55 21.34 1.77 

3. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง TT ,CAZ 645.15 40.59 259.13 19.15 40.55 3.37 

4. จ ำหน่ำยอปุกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊ส TT 7.92 0.50 11.44 0.85 19.70 1.63 

5. บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 

RE 61.43 3.87 53.74 3.97 41.25 3.43 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  , .  .  , .  .  1,204.26 100.00 

 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทในปี  ท ำให้กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณ
ประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ ไมม่ีกำรด ำเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรืออำจแขง่ขนักบับริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่มีกำรประกอบธุรกิจในสถำนีบริกำรก๊ำซและโรงบรรจกุ๊ำซ ได้แก่ บริษัท มิดเดิลจี จ ำกดั บริษัท แพรกษำ จ ำกดั บริษัท 
วงัวิจิตร จ ำกดั และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปิโตรเลียม จ ำกดั ร่วมกบัพี่น้องและเพื่อนโดยเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย อย่ำงไรก็ตำม ใน
กำรปรับโครงสร้ำงกลุม่ธุรกิจ ครอบครัวคณุประเสริฐได้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกัของแตล่ะบริษัท
เพื่อขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ได้  

นอกจำกนัน้ เพื่อป้องกนัมิให้มีกำรท ำธุรกิจทบัซ้อนระหว่ำงครอบครัวกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึ่งเป็นอำจเหตใุห้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ในอนำคต และเพื่อรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้ นและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเป็นธรรม 
ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดยคณุประเสริฐ คณุกำญจนำ คณุนิตำ และคณุฐำกรู ได้ท ำสญัญำกบับริษัทฯ วำ่แตล่ะทำ่นรวมทัง้
บุคคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนกังำน หรือเป็นผู้ ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขนัได้กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ก๊ำซธรรมชำติ และน ำ้มนั โดยสญัญำนีม้ีผลผกูพนั
จนกว่ำครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ทัง้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกนัต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใดเป็น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

กลุม่บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกบัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว โดยแบง่กลุม่ธุรกิจดงันี ้

1. ธุรกิจจัดหา จัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ (TG) ซึง่เป็นผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ที่ได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ  ท ำหน้ำที่จดัหำและจดัจ ำหนำ่ย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ภำคธุรกิจและอตุสำหกรรม 

2. ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (GG) เป็นผู้ขนสง่ก๊ำซที่ได้รับอนญุำตตำมมำตรำ  ท ำหน้ำที่ขนสง่ก๊ำซให้กบับริษัทฯ
และลกูค้ำ 

3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั ในลกัษณะ Engineering 

Procurement Construction (EPC) 
4. ธุรกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (TT) เป็นผู้จ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ LPG 

และ NGV ส ำหรับยำนยนต์ 

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (RE) ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมส ำหรับระบบงำนทอ่
ก๊ำซและอปุกรณ์นิรภยัส ำหรับอตุสำหกรรมและสถำนีบริกำรไปจนถึงกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบก๊ำซส ำหรับยำน
ยนต์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (TL) เป็นกำรด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งศกึษำแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

ธุรกจิจดัหาจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
ธุรกิจจดัหำและจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ  ของ

พระรำชบญัญตักิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  (“ผู้ ค้ำตำมมำตรำ ”) จำกกรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน ให้
สำมำรถจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ให้กบัภำคธุรกิจและอตุสำหกรรมได้  

บริษัทฯ จดัหำจำก ปตท. โรงกลัน่น ำ้มนั และผู้ ค้ำตำมมำตรำ  รำยอื่นๆ เพื่อจดัจ ำหนำ่ย
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ให้กบัสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ที่เป็นตวัแทนค้ำตำ่งของ
บริษัทฯและภำคอตุสำหกรรมทีใ่ช้ก๊ำซ LPG ซึง่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ให้แก่
ลกูค้ำประเภทสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ  ของกำรจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG 

ทัง้หมด โดยบริษัทฯมีลกูค้ำสถำนีบริกำรประมำณ 80 รำยทัว่ประเทศ สว่นใหญ่อยูใ่นเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคตะวนัออก ส ำหรับลกูค้ำกลุม่โรงงำนอตุสำหกรรมนัน้ ปัจจบุนั
ยงัมีสดัสว่นรำยได้ไมม่ำกนกั เนื่องจำกอ ำนำจตอ่รองของลกูค้ำและระยะเวลำกำรให้เครดิตเทอมที่
นำนกวำ่ลกูค้ำในกลุม่สถำนีบริกำร ท ำให้ปัจจบุนับริษัทฯ เลอืกในกำรท ำตลำดในสว่นของสถำนีบริกำรเป็นหลกั  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตนั โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดที่คลงัก๊ำซของบริษัทฯในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพจิิตร 

 

       กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจจัดหา จัดจ าหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2557 –  ดงันี ้

 

 
ปี  ปี  ปี  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

. สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG .  .  .  .  ,023.77 .  

. ลกูค้ำอื่นๆ .  .  .  .  57.65 .  

รวม .  .  1,081.42 .  1,087.10 .  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

จำกสถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่โดยรวม
ลดลง สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG บริษัท เนื่องจำกลกูค้ำหลกัคือสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG สง่ผลให้ผู้ ค้ำ
มำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแขง่ขนักนัในกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึน้เพื่อรักษำยอดขำย 

นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะต้องได้รับอนญุำตตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญตัิ
กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.  ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสูธุ่รกิจได้ยำกยิ่งขึน้ นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธุรกิจค้ำ
ก๊ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขนัทำงรำคำเท่ำนัน้แต่คุณภำพของกำรบริกำรยงัเป็นสิ่งส ำคญั บริษัทฯมีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำ
หน้ำที่ติดต่อกับลูกค้ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิดกำรขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอื่นๆ ที่
เก่ียวเนื่องตำมกลยทุธ์ของบริษัทฯที่ต้องกำรน ำเสนอกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยมีบริกำรขนสง่ ทดสอบควำมปลอดภยั 
รวมถึงซอ่มบ ำรุงระบบแก๊ส 

 

 

 

 
 

 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

แชมป์เปีย้น แก๊ส 
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ช่องทางการจ าหน่าย 

เนื่องจำกลกูค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรม บริษัทฯ จึงใช้วิธีกำร
ติดต่อโดยตรงกบัลกูค้ำโดยมีทีมงำนฝ่ำยขำยเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดตอ่ดแูลลกูค้ำแบ่งตำมพืน้ที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อให้สำมำรถ
ดูแลลกูค้ำได้อย่ำงทัว่ถึง และด้วยลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ 
LPG อยำ่งตอ่เนื่อง ทีมงำนฝ่ำยขำยจึงต้องตดิตอ่ประสำนงำนกบัลกูค้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซของลกูค้ำ และน ำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำที่คำดวำ่ลกูค้ำจะต้องสัง่ซือ้ก๊ำซเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำร
สัง่ซือ้ นอกจำกนีย้งัสำมำรถน ำเสนอกำรบริกำรอื่นของกลุม่บริษัทที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของลกูค้ำได้อีกด้วยเพื่อให้สำมำรถ
บริกำรลกูค้ำได้อยำ่งครบวงจร เช่น กำรให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของอปุกรณ์นิรภยัส ำหรับระบบก๊ำซภำยในสถำนี
บริกำรหรือโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น  

 

การตดิต่อลูกค้ารายใหม่ 

บริษัทฯ ใช้วิธีกำรติดต่อกับลกูค้ำโดยตรง โดยฝ่ำยขำยจะเป็นผู้ติดต่อขำยก๊ำซ LPG และเสนอกำรบริกำรต่ำงๆ 
ให้กับลูกค้ำในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสำรของลูกค้ำ เช่น หนังสือรับรองบริษัท 
ใบอนญุำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ ค้ำ เป็นต้น และประเมินระยะทำงและคำ่ขนสง่จำกคลงัก๊ำซที่อยู่ใกล้ที่สดุ โดยเป็น
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่บริษัทฯ มีสญัญำซือ้ขำยก๊ำซด้วย จำกนัน้จึงให้ผู้บริหำรพิจำรณำกำรก ำหนด
รำคำขำย กำรให้วงเงินและระยะเวลำช ำระหนี ้โดยพิจำรณำจำกขนำดธุรกิจของลกูค้ำซึง่โดยเฉลีย่ลกูค้ำจะมีระยะเวลำช ำระ
หนีป้ระมำณ 7 - 10 วนั  
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แจ้งปริมาณค้าประจ าปีต่อภาครัฐ 

ซือ้ก๊าซจากปตท. 
 

ซือ้ก๊าซผู้ค้ามาตรา  รายอ่ืน 

ขนส่งและจัดเก็บที่
คลังก๊าซของบริษัท 

ส่งก๊าซให้ลูกค้า 
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ในกำรจดัหำก๊ำซ LPG นัน้ แตล่ะปีบริษัทฯ จะต้องยื่นขออนมุตัิปริมำณค้ำก๊ำซ LPG ประจ ำปีตอ่กรมธุรกิจพลงังำน
และสง่รำยงำนแจ้งปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG ทกุเดือน พร้อมทัง้ส ำรองก๊ำซ LPG ในสดัสว่นร้อยละ  ของปริมำณกำรค้ำที่
ยื่นขออนมุตัิ โดยกรมธุรกิจพลงังำนจะพิจำรณำอนมุตัิปริมำณค้ำตำมศกัยภำพในกำรขำยของบริษัทฯ ตำมโดยดจูำกปริมำณ
ขำยที่เกิดขึน้จริง ทัง้นีบ้ริษัทฯ สำมำรถยื่นขออนมุตัิปริมำณค้ำเพิ่มขึน้ได้หำกพิจำรณำเห็นวำ่ปริมำณกำรขำยมีแนวโน้มเพิ่ม
มำกขึน้เกินกวำ่ปริมำณกำรค้ำที่ได้รับอนมุตัิ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ได้ปีละ ,  ตนั 
โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมที่กฎหมำยก ำหนดที่คลงัก๊ำซของบริษัทในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพิจิตร 

ภำยหลงับริษัทฯ ได้รับอนมุตัิปริมำณกำรค้ำประจ ำปีจำกกรมธุรกิจพลงังำนแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำและ
รับก๊ำซจำกปตท. หรือผู้ ค้ำตำมมำตำ  รำยอื่นๆ ปัจจบุนับริษัทฯ จดัหำก๊ำซ LPG จำกสองแหลง่หลกัคือ 

1. ผู้ ค้ำตำมมำตรำ  ที่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ำซและโรงกลัน่น ำ้มนั เช่น บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น ซึ่งมีสดัสว่นกำรจดัซือ้เฉลี่ยประมำณร้อยละ  ของปริมำณ
กำรจดัซือ้ทัง้หมด โดยสว่นใหญ่เป็นกำรจดัซือ้จำกปตท.  

2. ผู้ ค้ำตำมมำตรำ  รำยอื่น โดยมีสดัสว่นกำรจดัซือ้เฉลีย่ประมำณร้อยละ  ของปริมำณก๊ำซ LPG ที่จดัซือ้ทัง้หมด  
บริษัทฯ ท ำสญัญำซือ้ก๊ำซ LPG กบัปตท. และผู้ ค้ำมำตรำ  รำยอื่น โดยแจ้งแผนกำรจดัซือ้ในแต่ละเดือนให้กบัผู้

จ ำหนำ่ย รวมทัง้มีกำรทบทวนและยืนยนัปริมำณกำรซือ้ทกุเดือน 

 

การจ าหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ 

บริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำหน้ำที่ติดตอ่กบัลกูค้ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิดกำร
ขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอื่นๆ ที่เป็นกำรสง่เสริมกำรขำย โดยควำมถ่ีในกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำขึน้อยูก่บัปริมำณขำยของแตล่ะ
สถำนีบริกำร เมื่อได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ  รำยอื่นเพื่อ
จดัสง่ให้กบัลกูค้ำ โดยเกณฑ์ในกำรเลอืกคลงัก๊ำซที่จะไปรับก๊ำซนัน้จะพิจำรณำจำกระยะทำงกำรขนสง่ไปยงัลกูค้ำ รำคำก๊ำซ
ของแตล่ะคลงั และค่ำผ่ำนคลงักรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซ ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทฯ รับก๊ำซ LPG จำกปตท. ที่คลงัก๊ำซบ้ำน
โรงโป๊ะ คลงัก๊ำซเขำบ่อยำ และคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ และคลงัก๊ำซของผู้ ค้ำมำตรำ  รำยอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ทัง้นีใ้นกำรขนส่งก๊ำซจำกคลงัก๊ำซทุกครัง้จะต้องออกใบก ำกบักำรขนส่งซึ่งระบุปริมำณก๊ำซที่ขนส่งและสถำนที่
ปลำยทำง 
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ภาพรวมการจัดซือ้และขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท 

 
 

ส ำหรับกำรจดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั
บ้ำนโรงโป๊ะ คลงัเขำบ่อยำหรือคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ โดยวิธีกำรขนสง่ทำงบกโดยรถขนสง่ก๊ำซขนำดบรรจ ุ  ตนั
หรือกำรขนสง่ทำงน ำ้โดยเรือขนสง่ก๊ำซ ซึ่งก๊ำซทัง้หมดจะถกูขนสง่ไปยงัคลงัที่บริษัทฯ ใช้บริกำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซสู่
รถบรรทกุขนำดบรรจ ุ  ตนัหรือ  ตนั รวมทัง้ใช้เป็นจดุกระจำยสนิค้ำเพื่อจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  

กำรใช้บริกำรคลงัก๊ำซเพื่อเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซของบริษัทฯ เป็นกำรบริหำรต้นทุนกำรขนส่ง เนื่องด้วยลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ ค้ำตำมมำตรำ  ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดมิให้เปลี่ยนถ่ำยก๊ำซระหวำ่งคนัรถท ำให้โดยปกติกำรขนสง่ก๊ำซ
แต่ละเที่ยวจะจดัสง่ให้กบัลกูค้ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกูค้ำอยูใ่กล้กบัคลงัก๊ำซที่บริษัทฯ จดัซือ้ก๊ำซ บริษัทฯ 
จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ  ตนัหรือ  ตนัเพื่อขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนลำ่ง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำก
คลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ  ตนัในกำรขนสง่เพื่อไปจดัเก็บและกระจำยสินค้ำผำ่น
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจังหวดัพิจิตร ทัง้นี ้ด้วยนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรให้รำคำทุนก๊ำซ LPG ในทุกภูมิภำคมีรำคำ
เทำ่กนัจึงก ำหนดให้มีกำรจ่ำยชดเชยคำ่ขนสง่ให้กบัปตท.ส ำหรับก๊ำซที่ขนสง่จำกคลงัปตท.ในจงัหวดัชลบรีุไปยงัคลงัก๊ำซของ
ปตท. ในภมูิภำคตำ่งๆ รวมถึงคลงัก๊ำซในจงัหวดันครสวรรค์ ท ำให้ทำงปฏิบตัินัน้ปตท. จะให้บริษัทฯ รับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซบ้ำน
โรงโป๊ะในจงัหวดัชลบรีุ และขนสง่ไปยงัคลงัก๊ำซปตท.ที่จงัหวดันครสวรรค์ และได้รับคำ่ขนสง่จำกปตท. จำกนัน้จึงขนสง่ไปยงั
คลงัของบริษัทฯ ที่จงัหวดัพิจิตรอีกทอดหนึง่ โดยที่ในระหวำ่งกำรขนสง่ไปยงัคลงัปตท.ที่จงัหวดันครสวรรค์นัน้น ำ้ก๊ำซที่ขนสง่
ยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของปตท.  

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซทำงบกทัง้หมดของบริษัทฯ นัน้ด ำเนินกำรโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยและเป็นผู้ขนสง่ก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.   

 

 

 

 

 

 

คลังปตท.  
(บ้านโรงโป๊ะ) 

คลัง TG 

(พิจิตร) 
คลังปตท.  

(นครสวรรค์) 

รับและเปล่ียน 

ถ่ายก๊าซสู่คลัง 

  คลัง TG 

   (ปทุมธานี) 

ลูกค้า 
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

คลังผู้ค้า 

มาตรา  รายอื่น 

ลูกค้า 
(กทม. / ภาคกลาง) 

 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 

คลังปตท.  
(เขาบ่อยา / PTT 

) ขนสง่ทำงเรือ 

8 ตนั / 4 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 
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คลังก๊าซของบริษัทฯ 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีคลงัเก็บก๊ำซ  แหง่ เพื่อใช้เป็นจดุกระจำยสนิค้ำและส ำรองก๊ำซ ดงันี  ้
คลังก๊าซ ที่ตัง้ ปริมาณความจุ (ตนั) 

1. พิจิตร  นิคมอตุสำหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณโุลก ต. หนองหลมุ 
อ. วชิรบำรมี จ. พิจิตร 

,  

2. ปทมุธำนี* ต.บ้ำนปทมุ อ. สำมโคก จ. ปทมุธำน ี 400 

     หมายเหตุ :  วนัที่   มีนำคม    บริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้ใช้งำนได้แล้ว  
 

    
บริษัทฯ ใช้คลงัก๊ำซในจงัหวดัพิจิตรเป็นจุดกระจำยสินค้ำและเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ  

โดยปัจจุบนัมีกำรส ำรองอยู่ที่  ตนั ซึ่งบริษัทฯ มีกำรตรวจสอบปริมำณก๊ำซรับเข้ำ-ออก ตลอดเวลำ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้อง
รักษำปริมำณส ำรองก๊ำซในแตล่ะวนัไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ  ของปริมำณส ำรองที่ก ำหนดและต้องมีปริมำณเฉลี่ยในแตล่ะเดือน
ไม่ต ่ำกวำ่ปริมำณส ำรองที่ก ำหนด นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ให้สิทธ์ิแก่ บริษัท พลงัอศัวิน จ ำกดั ในกำรส ำรองก๊ำซ LPG จ ำนวน 

 ตนั โดยบริษัทฯ ได้รับค่ำตอบแทนเป็นคำ่บริกำรเก็บส ำรองก๊ำซ ทัง้นี ้บริษัท พลงัอศัวิน จ ำกดัยกเลกิกำรเก็บส ำรองก๊ำซ 
LPG กบับริษัทฯ แล้วในวนัท่ี  มีนำคม  

ส ำหรับคลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจังหวดัปทุมธำนี ได้รับใบอนุญำตใช้งำนตำมกฎหมำยได้ทัง้หมดแล้วในวนัที่  
มีนำคม  ซึ่งภำยหลงักำรเปิดใช้คลงัปทุมธำนี จะท ำให้บริษัทฯ มีจุดกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และพืน้ท่ีภำคกลำงตอนลำ่งเพิ่มมำกขึน้ 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ต้นทุนในกำรจัดหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ  ได้แก่ รำคำขำยส่งหน้ำคลงั และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรจดัหำเช่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของผู้ขำย เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้รำคำขำยสง่ก๊ำซ LPG หน้ำโรงกลัน่ และรำคำขำยสง่ก๊ำซ LPG 
จำกคลงัก๊ำซของปตท. ที่กระจำยอยูใ่นภมูิภำคตำ่งๆ ทัว่ประเทศให้มีรำคำเท่ำกนั รัฐบำลจึงได้ให้กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิจ่ำย
ชดเชยคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊ำซของปตท.ทัง้  แห่งในจงัหวดั ล ำปำง นครสวรรค์ สรุำษฎร์ธำนี และสงขลำ โดย
กรมธุรกิจพลงังำนเป็นผู้ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแต่ละคลงัก๊ำซ โดยขึน้อยู่กบัเส้นทำงกำรขนสง่และวิธีกำรขนสง่ 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ได้ประกำศยกเลกิกำรจำ่ยชดเชยคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัภมูิภำคทัว่
ประเทศ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี  กมุภำพนัธ์  เป็นต้นไป 

ดงันัน้ ปัจจยัที่จะท ำให้ต้นทนุในกำรจดัหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ  แตกตำ่งกนัจึงมำจำกคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึน้
ในกำรจดัหำและขนสง่ก๊ำซ อำทิเช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลงั (Throughput) ซึ่งเป็นค่ำบริกำรขนถ่ำยก๊ำซเข้ำ – ออกจำกคลงัก๊ำซ
แตล่ะแหง่ คำ่ขนสง่ระหวำ่งคลงัก๊ำซ และคำ่บริหำรจดักำร เป็นต้น  
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ภาพรวมการก าหนดราคาขายของบริษัทฯ 

 

           
 

 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

เนื่องจำกก๊ำซ LPG เป็นสินค้ำที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ท ำให้ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทซึ่ง
ได้แก่ สถำนีบริกำรก๊ำซและโรงงำนอตุสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวตอ่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำและมีกำรเปรียบเทียบรำคำก๊ำซ 
LPG ที่จ ำหน่ำยโดยผู้ ค้ำมำตรำ  แต่ละรำย ผู้ ค้ำมำตรำ  จึงก ำหนดรำคำขำยให้ใกล้เคียงกนัเพื่อให้สำมำรถแข่งขนัทำง
รำคำได้ ปัจจยัด้ำนรำคำจึงมิใช่ปัจจยัหลกัเพียงอยำ่งเดียวในกำรแขง่ขนัในธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG แต่ยงัรวมถึง
ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรบริกำรและควำมเช่ือถือไว้วำงใจในตวัผู้ ค้ำ ผู้บริหำรกลุ่มบริษัทจึงได้พิจำรณำปัจจัยที่มี ผลต่อกำร
แข่งขนัในธุรกิจ เพื่อน ำมำก ำหนดเป็นกลยทุธ์เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจของ
กลุม่บริษัท ดงันี ้

1. การเพิ่มคลังก๊าซเพื่อจดัเกบ็และขนถ่ายก๊าซ 

ในธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG นัน้กำรมีคลงัก๊ำซเพื่อจดัเก็บและเป็นจดุกระจำยสนิค้ำมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งตอ่กำร
แข่งขนัทัง้ในด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ำซ กำรบริหำรกำรขนสง่และต้นทนุคำ่ขนสง่ ซึ่งจะสง่ผลต่อยอดขำย
และผลประกอบกำรโดยตรง เนื่องจำกกำรจัดหำก๊ำซหรือใช้บริกำรคลงัก๊ำซจำกผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นนัน้จะท ำให้มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ เช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลงั ค่ำจดัเก็บก๊ำซ เป็นต้น ทัง้ยงัมีข้อจ ำกดัในเร่ืองระยะเวลำท ำกำร
และปริมำณที่จดัซือ้ได้จำกคลงัก๊ำซแตล่ะแหง่ท ำให้ขำดควำมคลอ่งตวัและมีข้อจ ำกดัในกำรเพิ่มยอดขำย กำรมีคลงัก๊ำซเป็น
ของตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบในกำรแขง่ขนัของผู้ ค้ำตำมมำตรำ   

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรมีคลงัก๊ำซของตนเอง จึงได้ลงทุนก่อสร้ำงคลงัก๊ำซเพิ่มขึน้ในจังหวดั
ปทุมธำนี ซึ่งเป็นพืน้ที่กลุ่มลกูค้ำหลกัของกลุ่มบริษัท โดยคลงัก๊ำซดงักล่ำวสำมำรถจุก๊ำซได้ถึง  ตนั และจะย้ำยกำร
ส ำรองพกัก๊ำซมำยงัคลงัปทุมธำนี ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยโดยเฉพำะในส่วนค่ำบริกำรผ่ำนคลงั ลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
แคลนก๊ำซ และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัพืน้ที่ทำงตอนเหนือและตะวนัตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่มีคลงัของ
ผู้ ค้ำมำตรำ  รำยใดตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีดงักลำ่ว  

ราคาหน้าโรงกลั่นและค่าผ่านคลังปตท. 

ค่าขนส่งไปยงัคลังเปลี่ยนถ่ายก๊าซ 

ค่าผ่านคลงัผู้ค้ามาตรา  รายอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท 

ค่าขนส่งไปยงัลกูค้า 

ก าไรที่บริษัทต้องการ 

ราคาขาย 



 

15 

 

 

2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา 

ส ำหรับธุรกิจสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรมซึง่เป็นกลุม่ลกูค้ำหลกัของบริษัทฯ นัน้ ควำมนำ่เช่ือถือของผู้จดั
จ ำหนำ่ยก๊ำซในกำรท่ีจะจดัหำและจดัสง่ก๊ำซให้ทนัตอ่ควำมต้องกำรใช้งำนนัน้ มคีวำมส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมำก
เพื่อไมใ่ห้เกิดกำรขำดแคลนก๊ำซซึง่จะกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ แม้วำ่โดยทัว่ไปลกูค้ำจะมกีำรวำงแผนสัง่ซือ้ก๊ำซ LPG 

ลว่งหน้ำแตส่ ำหรับลกูค้ำสถำนีบริกำรซึง่มีปริมำณกำรขำยในแตล่ะช่วงเวลำที่ไมแ่นน่อน ท ำให้มกัมีกรณีที่ลกูค้ำมีควำม
ต้องกำรสัง่ซือ้ก๊ำซเร่งดว่น โดยเฉพำะลกูค้ำในเขตกรุงเทพฯ ซึง่มีข้อจ ำกดัในด้ำนระยะเวลำขนสง่ โดยสำมำรถน ำรถบรรทกุ
ก๊ำซเข้ำได้ระหวำ่งเวลำ .  น. – .  น. เทำ่นัน้ ควำมสำมำรถในกำรจดัหำก๊ำซและกำรบริหำรกำรขนสง่ของผู้จดัจ ำหนำ่ย
ก๊ำซจึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบัลกูค้ำและรักษำฐำนลกูค้ำไว้ได้ 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรสร้ำงควำมเช่ือถือในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยอำศยัควำมช ำนำญในกำรบริหำรกำร
ขนส่งจำกประสบกำรณ์ในธุรกิจขนส่งก๊ำซกว่ำสิบปี กำรมีจ ำนวนรถขนส่งก๊ำซเพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรสัง่ซือ้ที่
เพิ่มขึน้ รวมไปถึงกำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซในจงัหวดัปทุมธำนีเพื่อส ำรองก๊ำซและใช้เป็นจุดขนถ่ำยก๊ำซ เพื่ อให้มัน่ใจได้ว่ำจะ
สำมำรถจดัหำและขนสง่ให้กบัลกูค้ำได้ตลอดเวลำ 

 

3. การให้บริการแก่ลกูค้าอย่างใกล้ชดิและครบวงจร 

กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดและน ำเสนอบริกำรแบบครบวงจรให้กบัลกูค้ำเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัที่สร้ำง
ควำมแตกต่ำงให้กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยในส่วนของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยและขนส่งก๊ำซ LPG นัน้ บริษัทฯ มี
นโยบำยให้ทีมงำนฝ่ำยขำยติดตอ่ประสำนงำนกบัลกูค้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำและกระตุ้นให้
เกิดกำรสัง่ซือ้ นอกจำกนีก้ำรท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัก๊ำซ LPG หลำยธุรกิจ ท ำให้สำมำรถน ำเสนอบริกำรอื่นๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรจ ำหนำ่ยและบริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำน
อตุสำหกรรม เช่น บริกำรติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกำรจดั
อบรมบคุลำกรในด้ำนควำมปลอดภยั เป็นต้น  

 

4.  การบริหารต้นทุนที่มีประสทิธิภาพ 

ด้วยลกัษณะของผลติภณัฑ์ที่ไมม่ีควำมแตกตำ่งในแตล่ะผู้ผลติ ท ำให้ผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ต้องพยำยำมควบคมุรำคำขำย
ให้อยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแขง่ขนัได้ กำรควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉพำะต้นทนุก๊ำซ LPG ต้นทนุคำ่ขนสง่และคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจดักำรจึงมีสว่นกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุม่บริษัทอย่ำงมำก บริษัทฯ จึงใช้แนวทำงตำ่งๆ 
เพื่อควบคมุต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่ว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจดัหำและขนสง่ก๊ำซ LPG จำกแหลง่ที่มีต้นทนุก๊ำซและ
ต้นทุนกำรขนส่งต ่ำที่สุด กำรก ำหนดเส้นทำงและติดตำมรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้นทำงกำรขนส่งและ
ควำมเร็วที่ใช้ไปจนถึงกำรก ำหนดปริมำณน ำ้มนัที่เหมำะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อให้กำรบริหำรต้นทุนค่ำขนส่งเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

ส ำหรับด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรนัน้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอำหน่วยงำนสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทัง้หมดไว้ที่บริษัทฯ เพียงแหง่เดียว เพื่อลดจ ำนวนบคุลำกร ลดควำมซ ำ้ซ้อน และเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรท ำงำน โดยมีกำรคิดคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรระหวำ่งกนัตำมควำมเหมำะสม 
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ภาวะอุตสาหกรรม  
ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวหรือก๊ำซ LPG ถกูน ำไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสำหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลงิพลงังำนทัง้
ในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และครัวเรือน จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ปรับตวั
สงูขึน้ เนื่องจำกกำรเติบโตในภำคอตุสำหกรรมปิโตรเคมี และจำกกำรท่ีผู้ใช้รถยนต์หนัมำใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลงิยำนยนต์
ทดแทนกำรใช้น ำ้มนัซึ่งปรับรำคำสงูมำกขึน้จำกกำรที่ก๊ำซ LPG มีอตัรำสิน้เปลืองน้อยกว่ำและมีรำคำถกูกว่ำน ำ้มนัเบนซิน 
อันเป็นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคุมรำคำก๊ำซ LPG ของภำครัฐ ทัง้นีใ้นระหว่ำงปี  สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัใน
ตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่ 

การก าหนดราคาก๊าซ LPG 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ในปัจจบุนัเป็นแบบกึง่ลอยตวั โดยภำครัฐยงัคงควบคมุรำคำขำย ณ โรงกลัน่ และให้ผู้ ค้ำ
เป็นผู้ก ำหนดรำคำขำยปลกี  
แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG 

แม้วำ่ภำครัฐจะมกีำรปรับรำคำก๊ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจตำ่งๆ สงูขึน้ แตป่ริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ยงัคง
เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมภำยในประเทศที่สง่ผลให้มีควำมต้องกำรใช้พลงังำนเพิ่ม
มำกขึน้ ทัง้นีใ้นระหวำ่งปี  สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ใน
ภำคขนสง่ 

 

กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง 

จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นผู้ ค้ำตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.  จึงมีหน้ำที่ต้อง
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่ส ำคญั ดงันี ้

1. พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.  และพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที่ ) พ.ศ. 
  

2. พระรำชบญัญตัคิวบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.   
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  

4. พระรำชบญัญตัิกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.  

5. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนวำ่ด้วยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแต่ละขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แตก่ำรจดัหำ และ
จดัเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปลอ่ยของเสียทิง้ลงสูส่ิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรจดัเก็บและขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ในด้ำนที่เก่ียวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลงังำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอนัตรำยที่อำจเกิดขึน้กบั
สขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำทใดในกรณีที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
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การแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ซึ่งได้รับอนุญำตตำมมำตรำ  ที่จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
ภำคอตุสำหกรรม กำรขนสง่และครัวเรือน ทัง้สิน้  รำย ดงันี ้

(หน่วย : พันตัน) 
 

ชื่อ 
ปี  ปี  ปี  

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

 บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) .  .  .  .  .  .  

 บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) .  .  .  .  .  .  

 บริษัท ยนูิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคิลัส์ จ ำกดั 
(มหำชน) .  .  .  .  .  .  

 บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 
จ ำกดั (มหำชน) .  .  .  .  .  .  

 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ำกดั .  .  .  .  .  .  

 บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั .  .  .  .  .  .  

 บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั .  .  .  .  .  .  

 บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จ ำกดั  .  .  .  .  .  .  

 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) .  .  .  .  .  .  

 บริษัท อโูนแ่ก๊ส จ ำกดั  .  .  .  .  .  .  

 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั .  .  - - - - 
 บริษัท แสงทองปิโตรเลยีม จ ำกดั .  .  .  .  .  .  

 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั .  .  .  .  .  .  

 บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) .  .  .  .  .  .  

 บริษัท ยไูนเต็ดแก๊ส จ ำกดั .  .  .  .  .  .  

 บริษัท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) .  .  .  .  .  .  

 รวม , .  100.00 , .  .  , .  .00 

              ที่มา :   กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 

ผู้ ค้ำตำมมำตรำ  สำมำรถจ ำแนกออกเป็น  กลุม่ตำมสว่นแบ่งกำรตลำด คือ ผู้ ค้ำตำมมำตรำ  รำยใหญ่ ซึ่งแต่
ละรำยมีสว่นแบง่กำรตลำดมำกกวำ่ร้อยละ  ปัจจบุนัมีทัง้หมด  รำย ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บริษัท ดบับลวิพี 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)   บริษัท ยนูิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี
คลัส์ จ ำกดั (มหำชน)  
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

จำกสถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในช่วงที่ผำ่นมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่โดยรวม
ลดลง สง่ผลให้ผู้ ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแขง่ขนักนัในกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึน้เพื่อรักษำยอดขำย 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัสถำนีบริกำร โรงงำนอตุสำหกรรม ไปจนถึง
โรงบรรจุก๊ำซนัน้ จะต้องได้รับอนญุำตตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.  ซึ่งผู้ขออนญุำต
จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนดงันี ้

 

 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา  

- มีทนุจดทะเบียนมำกกวำ่ 50 ล้ำนบำท และมีเงินทนุหมนุเวียนตัง้แต ่100 ล้ำนบำทขึน้ไป  
- มีปริมำณกำรค้ำประจ ำปีตัง้แต ่5 ,000 ตนัขึน้ไป ซึง่ต้องแจ้งตอ่กรมธุรกิจพลงังำน 

- มีกำรส ำรองก๊ำซในอตัรำร้อยละ  ของปริมำณกำรค้ำประจ ำปี  
 ด้วยข้อก ำหนดทำงคุณสมบัติของผู้ อนุญำตดังกล่ำว ท ำให้ผู้ ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสู่ธุรกิจได้ยำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนีก้ำรแขง่ขนัในธุรกิจค้ำก๊ำซ LPG ไมใ่ช่เพียงกำรแขง่ขนัทำงรำคำเทำ่นัน้แตย่งัรวมถึงกำรแขง่ขนัในด้ำนคณุภำพกำร
บริกำร ควำมรวดเร็วในกำรขนส่งก๊ำซ รวมถึงกำรให้บริกำรทำงเทคนิคอื่นๆ แก่ลกูค้ำ ซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่
แขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่อยูใ่นธุรกิจได้ล ำบำกมำกขึน้  

นอกจำกนีก้ำรแขง่ขนัในธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ระหวำ่งผู้ ค้ำมำตรำ  ไมใ่ช่กำรแขง่ขนัด้ำนรำคำเพียงอยำ่งเดียว 
คณุภำพของกำรบริกำรยงัเป็นสิ่งส ำคญั นอกจำกนีก้ำรขยำยธุรกิจทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลกึไปยงัธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรจดั
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริกำร ธุรกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซส ำหรับยำนยนต์และอตุสำหกรรม เป็นต้น เป็นกำร
ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถให้บริกำรที่ครอบคลมุและครบวงจรให้กบัลกูค้ำที่ช่วยสร้ำง
คณุคำ่ในธุรกิจและสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรม 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแต่ละขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แตก่ำรจดัหำ และ
จดัเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปลอ่ยของเสียทิง้ลงสูส่ิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรจัดเก็บและขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ในด้ำนที่เก่ียวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลงังำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอนั ตรำยที่อำจเกิดขึน้กบั
สขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำทใดในกรณีที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
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ธุรกจิขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกดั (GG) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย เป็นผู้ให้บริกำรจดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำโดยใช้รถบรรทกุขนสง่
ติดตัง้ถังบรรจุก๊ำซ และเป็นผู้ขนส่งก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.  โดย
ขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 59 และบริษัทผู้ ค้ำ LPG รำยอื่นๆ รวมถึงสถำนีบริกำรก๊ำซ ในสดัส่วนร้อยละ 41 ในปัจจุบนั
บริษัทฯ มีจ ำนวนรถขนสง่ก๊ำซ LPG ดงันี ้ 

 

ประเภทรถขนส่ง จ านวนพาหนะ (คนั) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
รถบรรทกุหวัลำก  15  

รถบรรทกุ 10 ล้อ  8 

รถบรรทกุ 6 ล้อ   4.3  

 

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่ำนกำรขออนุญำตและมีกำรตรวจสภำพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่ำง
สม ่ำเสมอตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรติดตัง้ระบบ GPS เพื่อติดตำมข้อมลูรถขนสง่แตล่ะคนั เพื่อควบคมุ
และติดตำมพฤติกรรมกำรขบัรถของพนกังำนขบัรถได้ รวมทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบและป้องกนักำรทุจริตของ
พนกังำนขบัรถได้ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ระบบในกำรควบคมุติดตำมกำรขนสง่ดงักลำ่ว ท ำให้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯไมเ่คย
เกิดอบุตัิเหตรุ้ำยแรง และสำมำรถจดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำได้ทนัตำมก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ 

กลุ่มบริษัทยงัมีรำยได้จำกกำรขนส่งก๊ำซ LPG  ให้กับลกูค้ำภำยนอกในสดัส่วนเฉลี่ยประมำณร้อยละ .    – 
.   ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่ ซึง่มำจำกกำรรับจ้ำงขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำสถำนีบริกำรและปตท. เป็นหลกั 

 
ปี  ปี  ปี  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. รำยได้คำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG .  .  .  .  .  .  

- ขนสง่ให้บริษัทแม ่ .  .  .  .  .  .  

   - ขนสง่ให้บคุคลภำยนอก .  .  .  .  .  .  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ นอกจำกจะต้องได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญตัิกำรค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  และขอใบค้ำตำ่งจำกผู้ ค้ำมำตรำ  ส ำหรับรถขนสง่แตล่ะคนัแล้ว ยงัต้องใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก
เพื่อจดัหำรถขนสง่ รวมทัง้ผู้ ค้ำมำตรำ  แตล่ะรำยมกัจะมีผู้ให้บริกำรขนสง่เป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำร
ต้นทนุ และเพื่อกำรจดัสง่แก๊สตำมเวลำที่ต้องกำร อีกทัง้รำคำคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG เป็นรำคำที่คอ่นข้ำงมำตรฐำน ซึ่งทกุบริษัท
จะอิงรำคำตำมคำ่ขนสง่ของผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็เข้ำสูธุ่รกิจได้ยำก 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ  รำยอื่นเพื่อ
จดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  

ส ำหรับกำรจดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั
บ้ำนโรงโป๊ะ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ  รำยอื่น เพื่อขนส่งไปยงัคลงัที่บริษัทฯ ใช้บริกำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซสู่รถบรรทกุ
ขนำดบรรจุ  ตนัหรือ  ตนั ก่อนจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกูค้ำอยู่ใกล้กบัคลงัก๊ำซที่กลุม่บริษัทจดัซือ้ก๊ำซ 
บริษัทฯ จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ  ตนัหรือ  ตนัเพื่อขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนลำ่ง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำก
คลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ  ตนัในกำรขนสง่เพื่อไปจดัเก็บและกระจำยสินค้ำผำ่น
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจงัหวดัพิจิตร และใช้รถขนสง่ขนำดบรรจุ  ตนัหรือ  ตนัเพื่อขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำ เนื่องจำกสถำนี
บริกำรก๊ำซสว่นใหญ่สำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ประมำณ  –  ตนั 

 

กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง 

จำกกำรท่ี GG เป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ  ของพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  จึง
มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่ส ำคญั ดงันี  ้

1. พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.  และพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที่ 
พ.ศ.   

2. พระรำชบญัญตัิควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.   
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.  

4. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนวำ่ด้วยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในกำรด ำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อม
ภำยนอก อยำ่งไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักำรขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบัตำ่งๆ ในด้ำนท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยัที่ออกโดยหนว่ยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวข้อง อำทิเชน่ กรมธุรกิจ
พลงังำน กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กรมกำรขนสง่ทำงบก และนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกนัอนัตรำย
ที่อำจเกิดขึน้กบัสขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำทใดในกรณีที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
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ธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้างและตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ TT สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะตำมประเภทของลกูค้ำและลกัษณะของงำน คือ กำร
รับเหมำก่อสร้ำง และ กำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์และระบบทอ่ก๊ำซส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม โดยสดัสว่นรำยได้ของ TT 

ส ำหรับกำรให้บริกำรทัง้ 2 ประเภทระหวำ่งปี 2557 –  สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รับเหมำก่อสร้ำง . % . % . % 

ติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 10.07% . % . % 

 

1. การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบทอ่ก๊ำซอตุสำหกรรมและน ำ้มนั ได้แก่ กำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ กำรเดินระบบ
ทอ่ก๊ำซในคลงัก๊ำซ โรงบรรจกุ๊ำซ สถำนีบริกำรก๊ำซ รถบรรทกุก๊ำซ ตลอดจนระบบทอ่ก๊ำซภำยในโรงงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้
ร้ำนอำหำรหรือห้ำงสรรพสนิค้ำทีใ่ช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลงิในกำรหงุต้ม ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล ออกแบบ ค ำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มี
ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ำนกำรผลติ ติดตัง้ และ กำรขำย 
จำกสถำบนั UKAS 

  

 

การเดนิระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ        การติดตัง้ถงัก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่  

 

เคร่ืองเตอืนก๊าซร่ัว ข้อต่อสวมเร็ว/หวัท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหวัท่อ
รับก๊าซ
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นอกจำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบทอ่ก๊ำซอตุสำหกรรมแล้ว บริษัทฯ มกีำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ก๊ำซส ำหรับโรงบรรจุ
ก๊ำซ สถำนีบริกำร รถขนก๊ำซ โรงงำนอตุสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลงิ ให้แก่ลกูค้ำทัว่ไป และมีอปุกรณ์ที่ผลติเองเพื่อ
จ ำหนำ่ย เป็นอปุกรณ์ที่บริษัทฯท ำกำรพฒันำขึน้ หรือปรับปรุงขึน้ จำกเดิมทีต้่องท ำกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศซึง่มีรำคำแพง 

บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโดยถือหุ้นในสดัสว่น . % ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ำนกำรก่อสร้ำงและรับจ้ำงผลิต ติดตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมแบบและขนำดที่ลูกค้ำก ำหนด ในลกัษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่ง
ลกัษณะผลิตภณัฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ งำนแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งำนติดตัง้นอกสถำนที่ (Site 

Erection) โดยบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรที่รองรับกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูกค้ำที่ต้องกำรมำตรฐำนและคุณภำพสูง  เช่น โรงกลั่นน ำ้มัน โรงไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ ปิโตรเคมี  ที่มีโรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมมำบตำพดุ เป็นต้น  
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การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอตุสำหกรรม ผู้ ให้บริกำรสว่นใหญ่เป็นผู้ รับเหมำรำยยอ่ยซึง่มกัให้บริกำร
แก่โรงงำนอตุสำหกรรมขนำดเล็ก ในสว่นของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ที่อยู่ในอตุสำหกรรมที่
เก่ียวข้องกับก๊ำซโดยตรงท ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ซึ่งให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองของระบบควำมปลอดภยั จึงมกัใช้บริกำรติดตัง้จำกผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ที่เช่ือถือได้ใน
รูปแบบบริษัทซึง่มีน้อยรำย 

ส ำหรับกำรแขง่ขนัในงำนบริกำรก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั กลุม่บริษัทมีทีมผู้บริหำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำน
งำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนัมำอย่ำงยำวนำน เป็นที่ยอมรับของลกูค้ำ ประกอบกับมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ และสถำนที่พร้อม
ส ำหรับกำรให้บริกำร ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงกลัน่น ำ้มนั ดงันัน้ภำวะกำรแขง่ขนัและ
กำรเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรเติบโตของอตุสำหกรรมดงักลำ่ว 

 

. ธุรกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) ด ำเนินธุรกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ และกำร
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ โดยให้บริกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์
แบบใช้เชือ้เพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทัว่ไปโดยใช้อปุกรณ์ควบคมุกำร
จ่ำยก๊ำซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ของประเทศอิตำลี โดยพนกังำนของ
บริษัทฯ ให้ค ำแนะน ำเร่ืองระบบก๊ำซรถยนต์แก่ลกูค้ำเพื่อให้ลกูค้ำพิจำรณำ
ควำมต้องกำรรวมทัง้ประเมินค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง และน ำเสนอระบบก๊ำซ
รถยนต์ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ จำกนัน้จึงติดตัง้ระบบก๊ำซ
รถยนต์ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้เวลำ 2 วนัท ำกำร โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำรติดตัง้

ระบบก๊ำซและท ำกำรออกใบรับรองกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ รวมทัง้ใบรับรองควำมปลอดภยัในกำรติดตัง้เพื่อให้ลกูค้ำใช้
เป็นเอกสำรประกอบกำรยื่นแจ้งกำรเปลีย่นแปลงระบบเชือ้เพลงิตอ่กรมขนสง่ทำงบก 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรมมีทัง้ผู้ให้บริกำรติดตัง้รำยยอ่ย
และบริษัทรำยใหญ่ โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ ให้บริกำรติดตัง้รำยใหญ่ส ำหรับกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรำย
ย่อยส ำหรับกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ ให้บริกำรสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ค้ำรำยย่อยและใช้อปุกรณ์จำกประเทศ
จีนเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

อปุกรณ์ควบคมุกำรจำ่ยเชือ้เพลิง NGV 
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ธุรกจิบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทาง
วศิวกรรม  
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ RE เป็นกำรให้บริกำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในกำรทดสอบและให้
ควำมเห็นทำงวิศวกรรมในฐำนะผู้ เช่ียวชำญอิสระให้กบัองค์กรตำ่งๆ เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัหรือ
ประเมินสภำพเพื่อซอ่มบ ำรุง ซึง่อำจเป็นผลมำจำกข้อบงัคบัทำงกฎหมำย หรือควำมต้องกำรของลกูค้ำเอง 

ทัง้นี ้กำรให้บริกำรของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ  
1. กำรให้บริกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย (Non-Destructive Testing) 
เป็นกระบวนกำรทดสอบเพื่อหำควำมผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิน้งำน โดยใช้กระบวนกำรทำงฟิสกิส์ซึง่ไม่

ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่ชิน้งำนนัน้ๆ เช่น 

- กำรทดสอบด้วยรังส ี: เป็นกำรตรวจสอบหำรอยต ำหนิภำยในวสัด ุโดยใช้สำรกมัมนัตภำพรังสแีละใช้แผน่ฟิล์ม
บนัทกึข้อมลู โดยสว่นใหญ่ใช้ทดสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น ำ้มนั ทอ่ขนสง่ เป็นต้น 

-กำรทดสอบด้วยคลืน่เสยีง : เป็นกำรตรวจสอบควำมหนำเพื่อหำควำมบกพร่องของเนือ้วสัด ุเช่น ถงั ระบบทอ่ และ
อปุกรณ์ตำ่งๆ ด้วยกำรใช้คลืน่เสยีง 

-กำรทดสอบด้วยอนภุำคแมเ่หลก็ : เป็นกำรวดัรอยบกพร่องของผวิวสัดโุดยใช้กำรเหน่ียวน ำจำกสนำมแมเ่หลก็
ไฟฟ้ำกระแสตรงหรือกระแสสลบั โดยสว่นใหญ่ใช้ตรวจสอบงำนทอ่ หรืองำนโครงสร้ำงโลหะ 

-กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซมึ : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิน้งำน หรือวสัดทุี่ไมม่ีรูพรุน โดยกำรแทรก
ซมึของน ำ้ยำ เพื่อหำรอยเคลอืบที่ไมเ่รียบร้อยอนัอำจจะเกิดควำมชืน้หรือน ำ้ซมึผำ่นได้ 

-กำรทดสอบด้วยสำยตำ : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผวิชิน้งำน เช่น รอยขีดขว่น หรือรอยเคลอืบท่ีไม่
เรียบร้อย อนัอำจสง่ผลตอ่ควำมแข็งแรงของชิน้งำนได้  

 

2. กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ (Inspection and Certification) 
เป็นกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคณุภำพงำน ซึง่รวมถึงกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำยชิน้งำน เพื่อประมวลผลและ

รับรองสภำพกำรใช้งำนของชิน้งำน ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิดโรงงำนใหม ่
กำรตรวจสอบระหว่ำงท ำกำรติดตัง้ หรือกำรตรวจสอบภำยหลงักำรใช้งำน รวมทัง้กำรตรวจสอบเพื่อเป็นกำรรับรองทำง
กฎหมำยให้แก่ลกูค้ำ เช่น กำรรับรองถงับรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลงัเก็บก๊ำซโรงบรรจกุ๊ำซสถำนีให้บริกำร
ก๊ำซ เป็นต้น  

 

ทัง้นี ้กำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้อยู่กับลักษณะงำนที่จะให้ตรวจสอบ โดยหำกเป็นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ำซในคลงัก๊ำซหรือสถำนีบริกำรก๊ำซ เพื่อหำรอยร่ัว อำจใช้เคร่ืองมือทัว่ไป โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแต่หำกเป็นงำนที่ต้องหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำงของวสัดทุี่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปลำ่
จะต้องใช้กระบวนกำร NDT ตวัอย่ำงของกำรทดสอบด้วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภยัตอ่กำร
ใช้งำนของภำชนะรับแรงดันสงูอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ  NGV  (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนำด
ใหญ่หม้อต้มไอน ำ้ (Boiler) เป็นต้น  
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การตลาดและการแข่งขัน 

ธุรกิจให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชำชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในอตุสำหกรรมไม่
มำกนกั สง่ผลให้กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมกัมีลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน และกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมเป็นกำรแข่งขนัด้ำนกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือ ถือเป็นหลกั ทัง้นีบ้ริษัทฯ  ถือเป็น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ปัจจุบนัมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงในระดบัใกล้เคียงกนัประมำณ 12 รำย ส ำหรับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ในอตุสำหกรรมที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกนั ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท ศิวะ เทสติง้ 
อินสเพ็คชัน่ แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั เป็นต้น 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยในกำรเข้ำถึงลกูค้ำของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. ลูกค้ำภำยในกลุ่มบริษัททำคูนิ เช่น สถำนีบริกำรซึ่งซือ้ก๊ำซปิโตรเลียมจำก TG, ลูกค้ำติดตัง้งำนท่อก๊ำซ

อตุสำหกรรมของ TT, ลกูค้ำงำนติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT เป็นต้น  
2. ลกูค้ำทัว่ไป ที่ RE ท ำกำรติดตอ่โดยตรง โดยอำจจะอำศยัฐำนข้อมลูที่เปิดเผยของหนว่ยงำนภำครัฐ เช่น กรม

โรงงำนอุตสำหกรรม รำยช่ือผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจพลงังำน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพื่อ
น ำเสนอกำรให้บริกำรตำ่งๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด  

ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่ของ RE ในปัจจบุนัเป็นลกูค้ำที่ RE ท ำกำรติดตอ่โดยตรงเป็นหลกั 

 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้บริกำรไปยงักำรตรวจสอบและทดสอบด้ำน NDT ที่มีควำมซบัซ้อนเพิ่มขึน้ 
เพื่อเพิ่มมลูค่ำเพิ่มของงำนทัง้นีเ้พื่อให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว RE มีกลยุทธ์ในกำรพฒันำบุคลำกรภำยในของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะ on the job training และกำรอบรมในรูปแบบตำ่งๆ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรเพิ่มขึน้ รวมทัง้ 
พิจำรณำกำรลงทนุในเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบและตรวจวดัเพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มโอกำสและรูปแบบในกำรให้บริกำรด้ำน
อื่นๆ  
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ศกัยภำพในกำรให้บริกำรของ
ผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยจะขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยัหลกั คือ  

 

.กำรได้รับใบอนญุำตในกำรทดสอบด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจ ำแนกได้เป็น 2 กลุม่ย่อย คือ ใบอนญุำตส ำหรับบริษัทฯ และ
ใบอนญุำตส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนกำรทดสอบ ทัง้นีใ้บอนญุำตสว่นใหญ่ของ RE จะมีอำยปุระมำณ 3 ปี และท ำกำรตอ่อำยุ
เมื่อครบก ำหนด RE ถือเป็นบริษัทมีประสบกำรณ์และมีคณุวฒุิด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เช่น ASNT , PCN , ASME ทัง้ยังได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบและกำร
ตรวจสอบและทดสอบโดยไมท่ ำลำย  
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    ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ   ธันวาคม    มีดังนี ้

หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 

กรมธุรกิจพลงังำน เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติประเภทที่ 1 

 มีคณุสมบตัิและคณุวฒุิครบถ้วนตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ือง คณุสมบตัิและ
คณุวฒุิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ำยก๊ำซ ถงัขนก๊ำซ ระบบทอ่ก๊ำซ 
และอปุกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ 
 

 เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ ประเภทนิติบคุคล ตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน เร่ือง 
กำรก ำหนดบริเวณอนัตรำยอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ มำตรฐำนขัน้ต ่ำระบบไฟฟ้ำ 
กำรตรวจสอบและกำรออกหนงัสอืรับรองให้ผู้ตรวจสอบ 

 

กรมกำรขนสง่ทำงบก ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์และ
กำรติดตัง้สว่นควบและอปุกรณ์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดสว่นควบและเคร่ืองอปุกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองอปุกรณ์และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงก ำหนด เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดสว่นควบ
และเคร่ืองอปุกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2551 

 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดเคร่ือง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2551 

คณะกรรมกำรควบคมุอำคำร หนงัสอืรับรองกำรขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบคุคล 

 

สภำวิศวกร ได้รับอนญุำตประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคมุ 

 

The American Society for 

Nondestructive Testing Inc. 
(ASNT) 

รับรองว่ำ คุณเจริญชัย อ ำนำจสมบูรณ์สขุ ได้รับกำรรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ NDT 

Level III  

จ ำนวนวิศวกร (ณ 31 ธ.ค. 59) RE มีวิศวกร  คนซึ่งเป็นวิศวกรที่สำมำรถท ำกำรทดสอบ NDT ระดบั 2 และ ระดบั 3 

ดงันี ้ 
- ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 3 จ ำนวน 1 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 

กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
สำยตำ 

- ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 2 จ ำนวน  ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 
กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
คลืน่เสยีงควำมถ่ีสงู  และกำรทดสอบด้วยสำยตำ 
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.ควำมเพียงพอของเคร่ืองมือและอปุกรณ์   ทัง้นี ้กำรให้บริกำรสว่นใหญ่ของ RE สว่นใหญ่เป็นกำรให้บริกำร
ซึ่งระบบกำรทดสอบที่ขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็นหลกั ดังนัน้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้ จะเป็น
เคร่ืองมือพืน้ฐำนที่ผู้ประกอบกำร NDT ระดับ 3 ต้องจัดหำ และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพื่อประกอบกำรยื่นขออนุญำต
ให้บริกำร NDT โดยเคร่ืองมือสว่นใหญ่ใช้เงินลงทนุไม่สงูมำก เช่น เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยคลื่นอลุตร้ำโซนิก , เคร่ือง
ตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยกำรฉำยรังสี, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยอนุภำคแม่เหล็ก, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยสำร
แทรกซึมเคร่ืองตรวจวดัควำมแข็ง เคร่ืองสบูอดัน ำ้แรงดนัสงู , เคร่ืองวดัควำมลกึ และเคร่ืองทดสอบกำรขยำยตวัของถงัแก๊ส 
เป็นต้น 

 

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

1. กระบวนกำรให้บริกำรของ RE สำมำรถสรุปได้พอสงัเขปดงันี ้ 
2. RE ท ำกำรติดตอ่ลกูค้ำ และเสนอรำคำในกำรให้บริกำร 

3. ด ำเนินกำรในเร่ืองที่เก่ียวเนื่องกบักำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณีที่เป็นกำรตรวจสอบตำมเง่ือนไขที่กฎหมำย
ระบุ ซึ่งจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐเข้ำร่วมด้วย RE จะท ำกำรประสำนงำนกับกรมธุรกิจพลงังำน เพื่อ
ก ำหนดวนัในกำรตรวจสอบ 

4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลกูค้ำ โดยในกรณีที่พบว่ำชิน้งำนหรืออปุกรณ์ของลกูค้ำมีควำมบกพร่องไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน RE จะน ำเสนอบริกำรเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงแก้ไข 

โดยทัว่ไปแล้ว ระยะเวลำในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มกัใช้เวลำประมำณ 2-3 วนั เว้นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบกำรจัดเก็บก๊ำซขนำดใหญ่ ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของถังจัดเก็บเมื่อถึงระดบัควำมดนัที่
ก ำหนดเพื่อป้องกนักำรระเบิดของก๊ำซซึง่จะใช้เวลำเกินกวำ่ 1 สปัดำห์ 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั (TL) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย  ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดิน
แล้วบำงสว่น โดยบริษัทฯ ได้พิจำรณำท ำเลที่ตัง้ของทีด่ินโดยละเอียดและเลง็เห็นศกัยภำพในกำรเจริญเติบโตของที่ดินซึง่
ได้รับอำนิสงส์จำกกำรลงทนุของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ที่คำดวำ่จะแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในชว่ง
ต้นปี  ประกอบกบับริษัทฯ ถือครองเงินสดอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ซึง่เป็นโอกำสที่ดีและเหมำะสมในกำรลงทนุในสนิทรัพย์ที่
มัน่คง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนในกำรลงทนุให้แก่บริษัท และเพิม่ผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นจำกกระแสเงินสดสว่นท่ีเหลอืจำกกำร
ด ำเนินงำน 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น  แนวทางคือ  

) ถือครองที่ดินไว้เพื่อขำย โดยมุง่หวงัสว่นตำ่งของรำคำซือ้ขำย หรือ  

) ร่วมลงทนุกบัผู้ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ำงที่อยู่อำศยั ทัง้นีบ้ริษัทค ำนึงถึงควำม
เสีย่งของลกูค้ำในด้ำนควำมสำมำรถในกำรขอสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยั ประกอบกบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในด้ำนตำ่งๆ ดงันี  ้

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง กำรลงทุนในครัง้นีเ้ป็นกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งจดัอยู่ในสินทรัพย์ประเภทที่มี
สภำพคลอ่งต ่ำ อำจท ำให้บริษัทฯ ขำดสภำพคลอ่งในกำรด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจดัท ำ
แผนกระแสเงินสดรับ-จ่ำยจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติไว้อยำ่งถ่ีถ้วน ซึง่กำรลงทนุซือ้ที่ดินดงักลำ่วไมม่ีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มทนุ 
หรือจดัหำเงินทนุโดยกำรกู้ยืม  

ควำมเสีย่งจำกภำระค่ำใช้จำ่ยในกำรดแูลรักษำ หลงัจำกกำรลงทนุซือ้ที่ดิน บริษัทฯ มีหน้ำที่ดแูลทรัพย์สนิ ซึง่อำจจ
มีภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรป้องกนักำรบกุรุก และ/หรือกำรดแูลรักษำอื่นๆ ตำมสมควร 

ควำมเสีย่งจำกควำมลำ่ช้ำในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ เหตผุลของกำรลงทนุในครัง้นีส้ว่นหนึง่มำจำกกำรสร้ำงรถไฟฟ้ำ 
ซึง่หำกกำรก่อสร้ำงมีควำมลำ่ช้ำ อำจสง่ผลตอ่ยอดขำยอสงัหำริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

ต้นทนุในกำรซือ้ที่ดินของกลุม่บริษัทไมส่งูมำก และมีท ำเลที่ตัง้ อยูใ่กล้ถนนใหญ่และสถำนีรถไฟฟ้ำ ประกอบกบักำร
ที่กลุม่บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำง ท ำให้มัน่ใจวำ่ควบคมุต้นทนุในกำรกอ่สร้ำงได้เป็นอยำ่งดี สำมำรถแขง่ขนักบั
ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์รำยอื่นได้ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทขำดแบรนด์ที่ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกั ซึง่อำจสง่ผลตอ่กำรตัง้รำคำขำยต ำ่กวำ่
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่มีช่ือเสยีง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดงันี  ้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มัน 

เนื่องจำกรำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงอยำ่งรวดเร็วในปีที่ผำ่นมำ รำคำน ำ้มนัในประเทศได้ปรับตวัลดลง แตร่ำคำ
แก๊สในประเทศไมไ่ด้ปรับลดลงตำมตลำดโลก ท ำให้รำคำน ำ้มนักบัรำคำแก๊สใกล้เคียงกนั สง่ผลให้ปริมำณกำรใช้แก๊สในภำค
ขนสง่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  ผู้บริหำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำน ำ้มนักบัรำคำแก๊สยงัไม่เพิ่มขึน้ ปริมำณกำรใช้ใน
ภำคขนสง่จะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ธุรกิจจ ำหน่ำยแก๊สไมส่ำมำรถเติบโตได้ บริษัทจึงขยำยกำรลงทนุไปในธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงและพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อกระจำยควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกิจ 

กลุ่มลกูค้ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมของบริษัทเป็น
กลุม่พลงังำน เมื่อรำคำน ำ้มนัผนัผวน ท ำให้รำยได้ของกลุม่ลกูค้ำลดลง และแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุม่ลกูค้ำเปลีย่นไปจำก
เดิม โดยส่วนใหญ่หนัมำใช้นโยบำยชะลอกำรลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขำยของกลุ่มบริษัท   
กลุม่บริษัทจึงได้สรรหำและพฒันำบคุลำกรที่มีคณุภำพเพื่อรองรับกำรขยำยกลุม่ลกูค้ำไปยังกลุม่ที่ไมไ่ด้อยู่ในธุรกิจพลงังำน
เพียงอยำ่งเดียว 

 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่าย 

กำรประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG  บริษัทจะวำงแผนกำรจดัหำก๊ำซ LPG จำกผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่นซึง่โดยทัว่ไป
แล้วจะท ำกำรจดัหำจำกผู้ผลิตก๊ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดงันัน้บริษัทจึงอำจมีควำม
เสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตใุดก็ตำมหรือท ำกำรจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ในปริมำณที่
ต ่ำกวำ่ที่บริษัทฯแจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะสง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของบริษัทฯ 

อยำ่งไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทฯ เช่ือวำ่โอกำสที่จะเกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วมีไม่สงูมำกนกั เนื่องจำกโควตำกำรจดั
จ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ของผู้ ค้ำมำตรำ  แตล่ะรำยถกูจดัสรรโดยกรมธุรกิจพลงังำน นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรค้ำคือ
ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ  หลำยรำย และมีคลงัส ำรองก๊ำซเป็นของตนเอง ท ำให้บริษัทฯ มัน่ใจวำ่จะสำมำรถจดัหำ LPG ได้ใน
เวลำที่ต้องกำร ทัง้นี ้ในอดีตที่ผำ่นมำบริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหำในกำรจดัหำก๊ำซ LPG อนัเป็นผลจำกกำรปฏิเสธกำรจดัสง่
ของผู้ ค้ำรำยใหญ่รำยดงักลำ่ว 

 

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ 

ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรดแูล 2 ด้ำนหลกั คือ  
) กำรดูแลทำงกำยภำพของคลงัสินค้ำ ให้เช่ือมัน่ได้ว่ำมีควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน โดยติดตัง้อุปกรณ์ควำม

ปลอดภัย และอุปกรณ์ดบัเพลิง ที่มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทัง้ได้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก. ) ในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงสิ่งปลกูสร้ำงดงักล่ำวจำกกรมธุรกิจพลงังำน 
กระทรวงพลงังำน ตลอดจนมีกำรตรวจสอบเพื่อต่อใบอนญุำตทกุปีเป็นประจ ำทกุปี ท ำให้เช่ือมัน่ได้วำ่ระบบคลงัจดัเก็บก๊ำซ
ของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั และ  

) กำรปฎิบตัิงำนของพนักงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและขนส่งก๊ำซ โดยวำงระเบียบกำรท ำงำนให้พนกังำน
ตรวจสอบอปุกรณ์ควำมปลอดภยัทุกวนั รวมทัง้อบรมพนกังำนให้มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม โดย
พนกังำนท่ีท ำหน้ำที่ดงักลำ่วต้องได้รับบตัรพนกังำนบรรจกุ๊ำซ ซึง่รับรองโดยกรมธุรกิจพลงังำน 
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นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทได้ท ำประกนัคลงัเก็บก๊ำซ LPG และรถบรรทกุก๊ำซ LPG ประเภทกำรประกนัควำมเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และท ำประกนัภยัประเภทควำมรับผิดชอบต่อบคุคลที่สำม ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุม่บริษัทใน
กรณีที่เกิดอบุตัิภยัขึน้ ซึง่กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่วท ำให้ผู้บริหำรเช่ือวำ่เพียงพอตอ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึ น้
และเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

จำกกำรท่ีธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ซึง่ด ำเนินกำรโดยบริษัท
ย่อย ต้องอำศยับคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีทกัษะ รวมทัง้ต้องมีใบรับรองในกำรให้บริกำรโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งใน
กำรปฏิบตัิงำนในเร่ืองกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย (NDT)  

ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีบคุลำกรท่ีได้รับกำรรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดบั  ซึง่เป็นระดบัสงูสดุเพียงคนเดียว ดงันัน้
อำจพิจำรณำได้ว่ำกลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน  ทัง้นีล้กัษณะงำนที่ต้องใช้
ผู้ ตรวจ NDT ระดับ 3 เป็นผู้ตรวจสอบนัน้ เป็นงำนที่มีควำมซบัซ้อนสูง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังมีกำรรับงำนในลกัษณะ
ดงักล่ำวในระดบัไม่มำกนกั อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรท่ำนดงักล่ำวเป็นผู้บริหำรที่ร่วมงำนกับบริษัทฯมำเป็นระยะเวลำนำน 
นอกจำกนีก้ลุม่บริษัทยงัมีพนกังำนปฏิบตัิงำนภำคสนำมในระดบั  และ ระดบั  ซึ่งสำมำรถซึ่งสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อยำ่ง
ตอ่เนื่องโดยที่ไมม่ีผลกระทบระดบัหนึง่ ซึง่ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทมีนโยบำยที่จะสนบัสนนุให้พนกังำน NDT ระดบั 2 ท ำกำร
เข้ำรับกำรสอบเลือ่นระดบัในอนำคตรวมทัง้ปัจจบุนั ( กลุม่บริษัทอยูร่ะหวำ่งกำรสรรหำผู้ตรวจ NDT ระดบั  เพิ่มเติม ) 

 

5. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น วันที่  มกรำคม   ครอบครัวตรีวีรำนุวัฒน์ ถือหุ้ นในบริษัทฯจ ำนวน 
453,208,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ .   ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงท ำให้ครอบครัวตรีวรีำนวุฒัน์ 
สำมำรถควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้อง
ได้รับเสียงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัท  ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 

ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรถ่วงดุลอ ำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดงักลำ่วมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั ดงัจะเห็นได้จำกกำรจดัให้มีกรรมกำรอิสระ  ท่ำน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ .  ของกรรมกำรทัง้
คณะ รวมทัง้แต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริษัทมำจำกบคุคลภำยนอกซึ่งมิได้มีควำมเก่ียวพนัในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะสำมำรถ
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรท ำงำนตลอดจนถ่วงดลุอ ำนำจในฐำนะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้ ช่วย
ในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ในกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

 

6.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

จำกกำรจดัตัง้บริษัทยอ่ย (บริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั) เพื่อประกอบธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่ปัจจบุนัได้ซือ้ที่ดินแล้ว
บำงสว่น โดยพิจำรณำท ำเลที่ตัง้ของที่ดินโดยละเอียดและเลง็เห็นศกัยภำพในกำรเจริญเติบโตของที่ดินซึง่ได้รับอำนิสงส์จำก
กำรลงทุนของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในช่วงต้นปี  ทัง้นี ้
หำกโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำดงักล่ำวเกิดควำมล่ำช้ำ จะส่งผลต่อระยะเวลำเร่ิมโครงกำรของกลุ่มบริษัท นอกจำกนีก้ลุม่
บริษัทไมม่ีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตลำด และไมม่ีตรำสนิค้ำที่เป็นท่ีรู้จกั กลุม่บริษัทจึงวำงแผนในกำรวำ่จ้ำงทีมงำนขำยด้ำน
อสงัหำริมทรัพย์ที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในด้ำนนีเ้ป็นอย่ำงดี เพื่อบริหำรจดักำรงำนด้ำนกำรตลำดและกำรขำย 
อำจสง่ผลให้ต้นทนุโครงกำรโดยรวมเพิ่มขึน้ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 

. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทาง

บัญชี ภาระผูกพัน 

1. ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    

1.1 ที่ดิน 2 แปลง ท่ี ต.บ้ำนปทมุ อ.สำมโคก จงัหวดั
ปทมุธำนี  
พืน้ท่ีรวม 7 ไร่ 

กำรใช้งำน : ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ 

TG .  ไมม่ี 

1.2 ที่ดิน 17 แปลง ท่ีซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.กำญจนำ
ภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม  
กำรใช้งำน : ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของกลุม่บริษัท 
และพืน้ท่ีให้เชำ่ 

TT 44.60 ที่ดิน 8 แปลงค ำ้ประกนัเงินกู้ยมื
ระยะยำว วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงินLetter of credit & Trust 

Receipt วงเงิน Forward 

contractและวงเงินหนงัสอืค ำ้
ประกนั TT TG GG RE รวม  

.  ล้ำนบำท 

1.3 ที่ดิน1 แปลงที่ ต.ทบัมำ อ.เมือง จงัหวดัระยอง 

พืน้ท่ีรวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ 

GG 6.85 ไมม่ี 

.   ท่ีดิน  แปลงที่ ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จงัหวดั 
ระยอง  พืน้ท่ีรวม  ไร่  งำน .  ตำรำงวำ 
และ ท่ีดิน  แปลงที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง 
จงัหวดัระยองพืน้ท่ีรวม  ไร่  งำน  ตำรำงวำ    

CAZ 183.80 ค ำ้ประกนัเงินกู้ของ CAZ 

รวมที่ดนิ  .   

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    

2.1 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัพจิิตร TG .  ไมม่ี 
2.2 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัปทมุธำนี TG 7.78 ไมม่ี 
2.3 อำคำร 6 ชัน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่ินรำยกำร 1.2 ซึง่ใช้

เป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และเป็นพืน้ท่ีให้เชำ่ 

TT  17.63 ค ำ้ประกนัเงินกู้ยืมระยะยำว 
วงเงินเบกิเกินบญัชี วงเงินLetter 

of credit & Trust Receipt วงเงิน 
Forward contractและวงเงิน
หนงัสอืค ำ้ประกนั TT TG GG RE 

รวม  .  ล้ำนบำท 
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รายการ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทาง

บัญชี ภาระผูกพัน 

2.4 อำคำรชัน้เดยีว ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินรำยกำร .  ซึง่
ใช้เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอำคำรโรงงำน 

CAZ 72.42 ค ำ้ประกนัเงินกู้ของ CAZ 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  107.59  

3. ถงับรรจแุก๊สและอปุกรณ์แก๊ส TG 45.65 ไมม่ี 
4. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส ำนกังำน TG / TT / 

GG / RE / 
CAZ 

71.15 ไมม่ี 

5. ยานพาหนะ    

5.1 เพื่อใช้ในกำรขนสง่ 

จ ำนวน 26 คนั  
- ควำมจ ุ5 ตนั จ ำนวน 4 คนั 

- ควำมจ ุ8 ตนั จ ำนวน 11 คนั 

- ควำมจ ุ15 ตนั จ ำนวน 11 คนั 

 

GG .  บำงสว่นค ำ้ประกนัเงินกู้ของ GG 

5.2 เพื่อใช้ภำยในกำรด ำเนินงำน TG / TT / GG 

/ RE / CAZ 

.   

รวมยานพาหนะ  .   

6. งานระหว่างก่อสร้าง TT / RE 0.05  

รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  519.55  

 

 

. เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ       กบักรมส ำนกังำนเคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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.  ใบอนุญาตและสัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

 ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

TG กรมธุรกิจพลงังำน 17 ก.ย.53 - 1. ใบอนญุำตเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 

- อนญุำตให้เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ประเภทก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวที่มปีริมำณ
กำรค้ำเกินกวำ่ 50,000 เมตริกตนัตอ่ปี 

มีหน้าที่ 
.  ช ำระคำ่ธรรมเนียมรำยปี 

.  ยื่นแบบแสดงปริมำณกำรค้ำน ำ้มนั
ประจ ำปี 

- ก่อนท ำกำรค้ำไมน้่อยกวำ่ 45 วนัโดย
ระหวำ่งปีสำมำรถเปลีย่นแปลงปริมำณ
กำรค้ำได้ 

- น ำสง่บญัชีถงึปริมำณ ที่ซือ้ ผลติ ได้มำ 
จ ำหนำ่ยไปแล้ว และที่คงค้ำง รวมทัง้
สถำนท่ีเก็บ ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป 

- ทกุวนัท่ี 20 ของทกุเดือน น ำสง่แผนกำร
น ำเข้ำ ซือ้ กลัน่ ผลติ ในช่วง 3 เดอืน
ถดัไป 

.  ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิในอตัรำร้อยละ 1 

ของปริมำณกำรค้ำที่ได้ยื่นขอควำม
เห็นชอบ โดยในแตล่ะวนัต้องไมต่ ่ำกวำ่
ร้อยละ 70 ของปริมำณน ำ้มนัท่ีต้องส ำรอง
และเฉลีย่ทัง้เดอืนต้องไมต่ ่ำกวำ่อตัรำที่
ต้องส ำรอง  

1.4 น ำสง่เงินเข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำม
ประเภทกำรจ ำหนำ่ยตำมอตัรำทีก่ ำหนด
เป็นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วนันบัจำก
สิน้เดือน ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำนได้ยกเลกิกำรน ำสง่เงิน
เข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิส ำหรับกำร
จ ำหนำ่ยที่เกิดขึน้ ตัง้แตว่นัท่ี  
กมุภำพนัธ์  เป็นต้นไป 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

 กรมธุรกิจพลงังำน 23 ธ.ค. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ธ.ค.                 
 

31 ธ.ค.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ธ.ค.  

2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลว (ธพ.ก. ) 
 

3. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวที่คลงัก๊ำซ 

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมพิจิตร .
นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิร
บำรมี จงัหวดัพิจิตร 

อ นุญ ำ ต ใ ห้ ใ ช้ถัง เ ก็บ ก๊ำซ และจ่ ำย ก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลว จ ำนวน 10 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถังเรียงกัน
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-51/54 
ซึ่งเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้ทัง้สิน้จ ำนวน 
2,001,380 ลิตร โดยแต่ละถังถูกก ำหนดวัน
ทดสอบครบวำระครัง้ต่อไปวนัที่ 31 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560 
 

4. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวที่คลงัก๊ำซ 

เลขที่ 9/9 หมูท่ี่ 6 ต.บ้ำนปทมุ อ.สำมโคก 
จงัหวดัปทมุธำนี  
อนญุำตให้ใช้ถงัเก็บก๊ำซและจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลว จ ำนวน 4 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถงัเรียงกนั
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-001/56 ถึง ธพ.1-
004/56 ซึง่เก็บก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวได้ทัง้สิน้
จ ำนวน 800,552 ลติร โดยแตล่ะถงัถกูก ำหนด
วนัทดสอบครบวำระครัง้ตอ่ไปวนัที่ 31 
ธนัวำคม  พ.ศ. 2560                                                                                                      

TT ส ำนกัวิศวกรรมควำม
ปลอดภยั กรมขนสง่
ทำงบก 

 

 ม.ค.  

5 มี.ค.58 

25 ม.ค.63 

4 มี.ค.61 

 

1. หนงัสอืให้ควำมเห็นชอบกำรเป็นผู้ติดตัง้สว่น
ควบและเคร่ืองอปุกรณ์ของรถทีใ่ช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดัเป็นเชือ้เพลงิ : ส ำหรับ
เคร่ืองยนต์ใช้เชือ้เพลงิประเภท ก๊ำซธรรมชำติ
อดั ดีเซล และเบนซิน 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

GG ส ำนกักำรขนสง่สนิค้ำ 
กรมกำรขนสง่ทำงบก 

11 พ.ค.58 

 

 

10 ก.พ.  

10 พ.ค.63 

 

 

10 พ.ค.  

1. ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งด้วยสตัว์หรือสิ่งของ 
(ขส.บ.  ง.) 

2. ใบรับรองมำตรำฐำนคุณภำพบริกำรขนส่ง
ด้วยรถบรรทกุ 

 

 กรมธุรกิจพลงังำน  ก.พ.   3. ใบรับแจ้งเป็นผู้ ขนส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง (นพ. 
110)  ได้แจ้งเป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ  แหง่ พ.ร.บ. กำรค้ำน ำ้มนั 

 

   ธ.ค.   ธ.ค.  4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลว (ธพ.ก. ) 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน  ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลงังำนออกให้แก่บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกดั เพื่อแสดงว่ำบริษัทเป็นผู้ ได้รับอนญุำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่  ตำม
พระรำชบญัญัติควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 

 

 

   ธ.ค.   ธ.ค.  5. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรบรรจกุ๊ำซ (ป.ล. ) 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซที่ให้
ประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซเพื่อกำรจ ำหน่ำย 
ขำย หรือกำรใช้เอง จำกถงัขนสง่ก๊ำซลงในถงั
เก็บและจ่ำยก๊ำซโดยยำนพำหนะขนส่งทำง
บก ซึง่บริษัทได้รับอนญุำตจ ำนวน 26 ใบ ระบุ
ตำมทะเบียนรถยนต์ และเลขที่ถงัขนสง่ 

RE กรมธุรกิจพลงังำน 10 ก.ค. 57 31 พ.ค. 60 1 ใบรับรองเป็นผู้ ทดสอบและผู้ ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1) 
- บริษัทได้ใบรับรองกำรประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภำพคุณภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจุก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และตรวจสอบระบบท่อก๊ำซ อุปกรณ์
ตำ่งๆ และสภำพควำมเรียบร้อยของกำรติดตัง้
ระบบทอ่ก๊ำซและอปุกรณ์ตำ่งๆ 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

- โดยมีกำรแจ้งช่ือหัวหน้ำควบคุมกำร
ทดสอบ 8 ท่ำน วิศวกรทดสอบ 3 ท่ำนและ
ผู้ช ำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไมท่ ำลำยสภำพ
เดิม  

 กรมธุรกิจพลงังำน 23 มี.ค.58 22 มี.ค.61 2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนท่ีใช้
ก๊ำซธรรมชำติ (ประเภทนิติบคุคล)       
(สธช./ฟ2/1) 
 

 

 สัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คู่สัญญา 
วันที่

เร่ิมต้น 
วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของสัญญา 

TG ผู้ ค้ำมำตรำ 7  

จ ำนวน 3 รำย 

- อำยสุญัญำ 1 ปี . บริษัท ปตท. จ ำกดั 

1.1 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (ทำงบก) 

1.2 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (ทำงเรือ)  

      โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น 

      มลูคำ่  ล้ำนบำท 

 

   เม.ย.  

 

 

 

1 ม.ค.  

 

 มี.ค.  

 

 

 

 ธ.ค.  

. บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ำกดั 

      .  สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (ทำงบก)  

       โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น  

       มลูคำ่  ล้ำนบำท 

. บริษัท  ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  
       .     สญัญำมอบหมำยเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว                                                                                                                                                    

        เหลวแทนกนั  โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินในอตัรำ บำท                                                                                                                                                                                                                                              

       ตอ่เมตริกตนัตอ่เดือน คำ่บริกำรสบูถ่ำย  ก๊ำซ อตัรำ .    

       บำท ตอ่กิโลกรัม   

    .    สญัญำบริกำรให้เชำ่พืน้ที่ถงัเก็บก๊ำซ ปิโตรเลียมเหลว                                                                                                                                                                                                           

     โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินในอตัรำเหมำ จำ่ย  ตอ่เดือน                                                                                                                                                                                     
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บริษัท คู่สัญญา 
วันที่

เร่ิมต้น 
วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของสัญญา 

 บริษัท เอส ซี 
คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั 

ข้อเสนอบริกำร 1. ข้อเสนอบริกำรผำ่นคลงัเก็บพร้อมระบบจ่ำยก๊ำซ LPG ทำง
รถยนต์ 

2. ข้อเสนอบริกำรผ่ำนคลงัเก็บและขนส่งก๊ำซ LPG ทำงเรือ 
พร้อมระบบจ่ำยก๊ำซ LPG ทำงรถยนต์ 

TG ใช้บริกำรบริษัทดงักลำ่ว ใน 3 ลกัษณะ คือ  

- ขนส่งก๊ำซทำงเรือ จำกท่ำเรือคลงัก๊ำซเขำบ่อยำ ถึง
ทำ่เรือคลงัก๊ำซบำงปะกง 

- ค่ำใช้บริกำรผ่ำนคลงัจำกกำรรับแก๊สทำงเรือเพื่อจ่ำย
แก๊สรถยนต์ 

- คำ่ใช้บริกำรผำ่นคลงักรณีเปลีย่นรถขนถ่ำยก๊ำซ 

ทัง้นี ้คำ่บริกำรดงักลำ่วก ำหนดที่อตัรำคงที่ตอ่กิโลกรัม 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย /  การบริหารงานในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของ 

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์กับบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั โดยกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยบริษัทจะต้องมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยบริหำร สว่นในบริษัทร่วมจะต้องมีสทิธิ
ในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทเข้ำร่วมในกำรเป็นกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
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ข้อพพิาททางกฏหมาย 

ณ 31 ธันวำคม  2559 กลุม่บริษัทฯ มิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้อง ซึ่งอำจท ำให้กลุม่
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทำงลบ หรือต้องชดใช้คำ่เสยีหำยเป็นมลูคำ่เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 ช่ือยอ่ : TAKUNI 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : /  ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค 

  กรุงเทพมหำนคร  

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  :  จดัจ ำหนำ่ยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว ให้บริกำรขนสง่ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  
                                                     ให้บริกำรก่อสร้ำง ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบท่ีเก่ียวเนื่องกบัระบบก๊ำซ และ 

                                                      ลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

เว็บไซต์บริษัท    :  www.takunigroup.com 

ทนุจดทะเบียน : , ,  บำท  
ทนุช ำระแล้ว : , ,  บำท  
จ ำนวนหุ้น : 1,200, ,  หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้ : .  บำท 

วนัแรกที่ซือ้ขำยหุ้น :  สงิหำคม  

โทรศพัท์ :   -455-2888 

โทรสำร :   -455-2763 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ :   นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 

                                                     - -  

  nita@takuni.com 

 

เลขำนกุำรบริษัท :   นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนนัท์ 

                                                     -455-2888   

  thanasa.k@takuni.com 

 

นำยทะเบียนหุ้นสำมญั : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

   ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดินแดง 

     เขต ดินแดง กรุงเทพมหำนคร  

  โทรศพัท์    

 

ผู้สอบบญัชี :  นำยไพบลู ตนักลู 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี  

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

  ชัน้  อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ เลขท่ี / -  

  ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ  

  โทรศพัท์ - - , - -  

 

http://www.takunigroup.com/
mailto:nita@takuni.com
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี  ธนัวาคม   บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีนเป็นหุ้นสามญัที่ออก 600,000,000 บาทและช าระแล้ว 
, ,  บาท มลูคา่ที่ตราไว้ .  บาทตอ่หุ้น 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

 กลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ  รายแรกทีม่ีช่ือปรากฎตามสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  มกราคม    ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

 กลุม่นายฐากรู                ตรีวีรานวุฒัน์ /  453,208,796 56.65 

 นางสาวนิติการณ์           วณิชจินดาภสัร์  28,361,801 3.55 

 นายเชาวรัตน์                  เวศม์ภิญโญ   14,819,800 1.85 

 นายจเร                           เจียรธนะกานนท์  8,220,000 1.03 

 กลุม่นายปารเมศ             ตัง้เฉลิมกลุ /  12,393,100 1.55 

 นายสทิธิพล                    คงพิชิตโชค  5,862,396 0.73 

 นายสทิธวีร์                      เกียรติชวนนัต์  5,437,638 0.68 

 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  4,709,119 0.59 

 นายสมชาย                     กิตติดษุฎีธรรม  4,000,000 0.50 

 นายนารินเดอร์ซงิห์          ดวูา  3,950,000 0.49 

 รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  รายแรก  , ,  .  

 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด  , ,  .  

  

หมายเหตุ :     1/  ผู้ถอืหุ้นในกลุ่มนายฐากูร  ตรีวีรานุวัฒน์  ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

นายฐากรู                     ตรีวีรานวุฒัน์   , ,  21.36 

นางสาวนิตา                ตรีวีรานวุฒัน์  , ,  19.08 

นายประเสริฐ              ตรีวีรานวุฒัน์      , ,  16.18 

นางพรสนิี                   ตรีวีรานวุฒัน์  ,  0.02 

นายประสทิธ์ิ              ตรีวีรานวุฒัน์  ,  0.01 

รวม  , ,  .  
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2/  ผู้ถอืหุ้นในกลุ่มนายปารเมศ   ตัง้เฉลิมกุล  ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

นายปารเมศ                    ตัง้เฉลมิกลุ   , ,  .  

นายสพุจน์                      ตัง้เฉลมิกลุ  , ,  .  

นางจนัทนา                     ตัง้เฉลิมกลุ  , ,  .  

รวม  , ,  .  

 

การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 บริษัทฯ  ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท มีรายละเอียดดงันี  ้

ใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี  (TAKUNI-W) ไม่
เกิน  400,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Right Offering ) โดยไมค่ิด
มลูคา่ในอตัราการจองซือ้ หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  จะได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ  หนว่ย  ภายหลงัการครบก าหนดการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเมื่อวนัที่  มกราคม   มีผู้ ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัจ านวน  399,999,874 หุ้น บริษัทฯ สามารถ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้จ านวน 399,999,874 หน่วย รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ (TAKUNI-W)  
เป็นดงันี ้

 

ช่ือ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี  (“TAKUNI-W”)  
 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

 

จ านวนที่ออก : 399,999,874 หนว่ย 

 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ  หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้  หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ 

 

ราคาการใช้สทิธิ :   บาท 

 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 18  มกราคม   

 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อ
ครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่มีการขยาย
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทได้รวม  ครัง้
ดงันี ้
ครัง้ที่   วนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม  

  ครัง้ที่   วนัท าการสดุท้ายของเดอืนธนัวาคม  

  ครัง้ที่   วนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม  

  ครัง้ที่   วนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม  

  ครัง้ที่   วนัท าการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม  

  ครัง้ที่   ซึง่เป็นครัง้สดุท้ายวนัท่ี  มกราคม   

 
 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธิ 

:              ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

  

ณ วนัท่ี  ธนัวาคม    เป็นการใช้สทิธิแปลงใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่   ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมาใช้สทิธิแปลงใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 และบริษัทฯ  ได้มีการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ TAKUNI-W 

เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี   เป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ  ของก าไรสทุธิ 

 การปรับสิทธิครัง้ที่    มีผลตัง้แตว่นัท่ี    มีนาคม   

 อัตราการใช้สทิธิเดิม :      ราคาการใช้สทิธิ           บาทตอ่หุ้น                                            
                                                          อตัราการใช้สทิธิ         1  หนว่ยตอ่ 1 หุ้น  

            อตัราการใช้สิทธิใหม่ :     ราคาการใช้สทิธิ         .    บาทตอ่หุ้น           
  อตัราการใช้สทิธิ        1  หนว่ยตอ่ .   หุ้น     
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลและ การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยมีเง่ือนไขวา่บริษัทฯ อาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสทุธิ
จ านวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ และและจะด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

ก าไรสุทธิ 

(เฉพาะกิจการ) 
จ านวนหุ้นที่

จ่ายเงนิปันผล 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

ต่อก าไรสุทธิ (%) 
จ านวนเงนิ 

(หน่วย : บาท ) 
% การจ่ายเงนิ

ปันผล 

  ,598,348 

 

800,000,000 .  , ,  .  

  , ,  

 

800,000,000 .  ,156,  .  
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โครงสร้างการจดัการ  
 บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ /  วนัท่ี  มกราคม  มีโครงสร้างการจดัการดงันี ้
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร  โดยคณะกรรมการบริษัทมี
คณะกรรมการชุดย่อย  ชุด ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมการความ
ยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  
 

คณะกรรมการบริษัท  
ณ  มกราคม   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน  ทา่น 

 กรรมการอิสระ   ทา่น                   ( ร้อยละ   ของกรรมการทัง้คณะ ) 
 กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)   ทา่น   ( ร้อยละ   ของกรรมการทัง้คณะ ) 
 กรรมการ   ทา่น                           ( ร้อยละ   ของกรรมการทัง้คณะ ) 

 

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ก ากับดแูลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  กลยทุธ์  เพื่อการสร้าง
มลูค่าให้แก่กิจการ  รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ  ภายใต้ความเช่ียวชาญ  และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยี 

กรรมการบริษัททกุทา่นต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท  และมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ โดยยึดถือตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท  
ดงันี ้ 

. ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกบัการด าเนิน ธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ มีวิสยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลาให้กบับริษัทเพื่อจะได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมี
อ านาจในการตดัสนิใจอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงไมม่ีลกัษณะ
ที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังาน
กลต. ก าหนด  

3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก 
สมาคม สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทา่ภายใน  เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

  4. กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกวา่  บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่  
บริษัท  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทา่นดงักลา่ว  

5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบ
ทานการ บริหารงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการอยา่งชดัเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ มี
อ านาจบริหารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั   
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ (Compliance) 
ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานให้มีการ 
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  
 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิและตาม
กฎหมายที่ ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดงันี ้
 

  1. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี
ส าหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 

  2. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  
 

 3. พิจารณาอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตาม 
ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัทฯอยา่งน้อยทกุปี 

 

  4. ควบคมุและก ากบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้     เป็นไป
ตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดค่าตอบแทน และ
ทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน 

 

 5. ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทนุ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง ทรัพย์สนิท่ีส าคญั 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

  6. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ 
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ ก าหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้  จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าว
สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือมี ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบั    บริษัท
ฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิไว้แล้ว  
 

 7. จดัท ารายงานประจ าปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะ การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปี ท่ีผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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  8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคล
ดังกล่าวมีอ านาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบ
อ านาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะ เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย (ถ้า มี ) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ /หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ /หรือ  
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจดัท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท  อยา่งน้อยปีละ  ครัง้  โดยผลการประเมินจะน ามาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาบทบาท
การปฏิบตัิงานในหน้าที่  ปัญหา  และอุปสรรคต่าง ๆ  และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ  
ตลอดจนน าข้อเสนอ  แนะน ามาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์  สองในสามคนนีล้งลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  และประวัตกิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ – สกุล 

 

 

ประเภทกรรมการ 

 

วันที่ได้รับ 

ต าแหน่ง 

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 

ทักษะของการเป็น
กรรมการ /

 

. 
นายวศิิษฎ์   อคัรวิเนค กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

DCP / RCP 

. 
นายเจริญ  ประจ าแทน่ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

DAP / DCP / ACP / 
QFR 

. 
นายกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรต ิ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหาฯ / 
กรรมการตรวจสอบ 

ครัง้ที่   / /  DAP 

5

. 
นายประเสริฐ   ตรีวีรานวุฒัน์ กรรมการ (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ง / 
ประธานกรรมการตอ่ต้านการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ 

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

 

DAP 

. 
นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

 

DAP 

. 
นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ กรรมการ (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) /  

กรรมการบริหาร 
 

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

ครัง้ที่   / /  

 

DAP / DCP / CSP / 
EDP 

. 
นายสมชยั    ก้านบวัแก้ว  กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
 

ครัง้ที่   / /  DAP 

  

โดยมีนางสาวธนษา   กติติรดานันท์  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม 
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หมายเหตุ : 1/   

DAP  = Director Accreditation Program 

DCP =  Director Certification Program 

RCP =  Role of the Chairman Program 

ACP =  Audit Committee Program 

CSP                =  Company Secretary Program 

QFR                =  Improve the quality of financial reporting 

  

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  และกรรมการชุดย่อย  ณ วันที่  ธันวาคม  
 

ชื่อ – สกุล 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้การประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

 

 

(จ านวน  ท่าน) 
 

จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี  

 ครัง้ 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

(จ านวน  ท่าน) 
 

จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี 

  ครัง้ 

 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 

(จ านวน  ท่าน) 
 

จ านวนการ 

ประชุมทัง้ปี 

 ครัง้ 

 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 

 

 

(จ านวน  ท่าน) 
 

จ านวนการ 

ประชุมทัง้ปี  
 ครัง้ 

 

การประชุม 

คณะกรรมการ
อิสระ 

 

 

(จ านวน  ท่าน) 
 

จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี  

 ครัง้ 

. นายวิศิษฎ์  อัครวิเนค /  /  4/4 - /  

. นายเจริญ ประจ าแท่น 10/10 6/6 4/4 - /  

. นายธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ  
( ลาออกวนัที่   พฤษภาคม  ) 

2/3 /  /  - /  

. นายชูพงศ์  ธนเศรษฐกร  

( ลาออกวนัที่   พฤศจิกายน  ) 
/  - /  - /  

  .  นายกวีวัฒน์         ทรงสกุลเกียรติ 1/ /  /  /  - /  

6. นายประเสริฐ       ตรีวีรานุวัฒน์ /  - - /  - 
. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ /  - - /  - 
. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ /  - - /  - 

  .        นายสมชัย         ก้านบัวแก้ว / /  - - /  - 
 

หมายเหตุ: 1/ นายกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ    ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

                      ครัง้ที่   /  เมื่อวนัท่ี   พฤษภาคม   

 

  / นายสมชยั    ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

  เมื่อวนัท่ี   เมษายน   

 

 

 



 

50 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยพจิารณาอยา่งรอบคอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนด
คา่ตอบแทนดงันี ้

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปี  เมื่อวันที่   เมษายน    ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทปี  ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน / คน 

 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ / คน 

 

 ประธานกรรมการบริษัท ,  บาท ไมม่ี 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ,  บาท ไมม่ี 
 กรรมการอิสระ ,  บาท ไมม่ี 

 กรรมการ ( ท่ีเป็นผู้บริหาร ) ไมม่ี ,  บาท 

 กรรมการ  ไมม่ี ,  บาท 

คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นรายเดือน  คา่เบีย้ประชมุ  เงินบ าเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่
เกิน 2,000,000  บาทถ้วน 

ส าหรับในปี  มีการจา่ยคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการ   คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เบีย้ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ชื่อ – สกุล 
ค่าตอบแทน

กรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 

(ผลประกอบการปี ) 
รวม 

( บาท ) 
. นายวศิิษฎ์   อคัรวิเนค , .  - 60,578.98 420,578.98 

. นายเจริญ  ประจ าแทน่ , .  - 67,309.97 427,309.97 

. นายกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรต ิ , .  - , .  232,841.85 

. นายธีรชยั    อรุณเรืองศิริ 
( ลาออกวนัท่ี . .  ) 

, .  - 23,558.49 123,558.49 

  . นายชพูงศ์  ธนเศรษฐกร 
( ลาออกวนัท่ี . .  ) 

, .  - 37,020.49 301,187.27 

6. นายประเสริฐ    ตรีวีรานวุฒัน์ - , .  33,654.99 133,654.99 

. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ - , .  33,654.99 133,654.99 

. นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ - , .  33,654.99 133,654.99 

. นายสมชยั    ก้านบวัแก้ว - , .  23,558.49 93,558.49 

            รวม 1,283,353.64 370,000.00 346,646.36 , , .  

 

1.2  ค่าตอบแทนหรือสวัสดกิารในรูปแบบอ่ืน 

- ไมม่ี 
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เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่  มกราคม 255  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้
นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท์ ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  โดยมีหน้าที่ดงันี ้

 .ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย  ระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัท  และติดตามให้ มี
การปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

 . ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท  และฝ่ายบริหาร  ดแูลและประสานงานด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ   ที่
เก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 . จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัท  และข้อพงึ
ปฏิบตัิตา่ง ๆ 

 . บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 . ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู  และรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของกลต. และ
ตลท. 

6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 
6.1 ทะเบียนกรรมการ  
6.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 

 และรายงานประจ าปีของบริษัท   
6.3  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร   
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

9. จดัปฐมนเิทศกรรมการใหม ่ และการสง่เสริมความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้กบั
กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังาน 

10. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท 

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 

ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท /
 

. นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท์ เลขานกุารบริษัท CSP / CRP / ACPG 

  
 หมายเหตุ : 1/   

CSP = Company Secretary Program 

CRP = Company Reporting Program 

ACPG = Anti-Corruption: The Practical Guide 
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ผู้บริหาร 

 

   บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจ านวน  ท่าน ดังนี ้ ( ณ วนัที่  ธันวาคม 2559 ) 
 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์    กรรมการผู้จดัการ   
2. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ    รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายบญัชี – การเงิน 

3. นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายจดัซือ้ 

4. นายเจริญชยั  อ านาจสมบรูณ์สขุ รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายความปลอดภยั 

. นางสาวฉตัรประภา  จนัทร์ศรี รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายขาย 

6.         นายทศพล                  ผลติาภรณ์ / รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

7. นางฐิติมา  ธนาปกิจ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ: 1/ นายทศพล   ผลติาภรณ์      เข้ารับต าแหนง่เมื่อวนัท่ี  พฤศจิกายน   

 

       ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ /   เมื่อวนัท่ี  26  มกราคม 2560   ได้มีการแตง่ตัง้เปลีย่นแปลงต าแหนง่
ผู้บริหารเพื่อการบริหารงานท่ีเหมาะสมและมีคณุภาพ  สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร ดงันี ้
 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์ 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จดัการ   
   รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ /  
   รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลงังาน  /  
   รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน า้มนัและแก๊ส  / 
   รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทัว่ไป  / 
   รักษาการรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

2. นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

3. นายทศพล                   ผลติาภรณ์  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

4. นางฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี / การเงิน 

5. นายเจริญชยั  อ านาจสมบรูณ์สขุ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจทดสอบ 

6. นางสาวฉตัรประภา  จนัทร์ศรี รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจขนสง่ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
ในปี   และ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน 

โบนสั และเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอื่น ดงันี ้

         ( หนว่ย : ล้านบาท ) 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี  

( 12 ท่าน ) 
ปี  

       (  ท่าน ) 
 ค่าตอบแทน   

 เงินเดือน 17.62 9.29 

 โบนสั 1.28 1.35 

    

 ค่าตอบแทนอื่น   

 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1/ 0.21 0.18 

 รถประจ าต าแหนง่ ม ี มี 
                      รวม 19.11 .  

หมายเหตุ :    / บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพโดยบริษัทสมทบในอตัราสว่นร้อยละ   
  ของเงินเดือน  สว่นบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั  ในปี   ไมม่ีการจ่ายโบนสัและ
ยงัไมม่ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ  ได้จัดให้มีนโยบายด้านการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ  มีการจัดเข้า
ฝึกอบรมและพฒันาทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ  สง่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ กบั
หลายสถาบนั  เช่นหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) , หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูรพืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  หลกัสตูร
ต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสถาบนัวิชาชีพต่าง ๆ  โดยในปี    และ ปี 

  มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมดงันี ้

 นายสมชัย  ก้านบัวแก้ว  ต าแหน่งกรรมการ  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  Director Accreditation 

Program (DAP) จาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี /  

 นายกวีวฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ   ต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ  เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี /  

 นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์   ต าแหน่งกรรมการ  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  TLCA Executive 

Development   Program รุ่นท่ี EDP class of Year 2017 

นอกจากนี ้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการด าเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่าง ๆ  ของบริษัท  บริษัทฯ  จะเชิญ
กรรมการของบริษัทเข้ามามีสว่นร่วมในการเข้าเยี่ยมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
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แผนการสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดแผนสืบทอดงาน  กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ  หรือผู้บริหารระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมัน่ใจ
วา่  การบริหารงานของบริษัทจะด าเนินตอ่ไปได้อยา่งราบร่ืน  และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกนัได้ตามความเหมาะสม  
โดยมีนโยบายและแผนการด าเนินงานดงันี ้

1. วิเคราะห์  และก าหนดต าแหนง่ที่ควรวางแผนการสบืทอดต าแหนง่งาน  โดยเฉพาะต าแหนง่งานระดบัผู้บริหาร 
หรือต าแหนง่งานท่ีส าคญัในแตล่ะสายงาน  เพื่อวางแผนการสร้างผู้สบืทอดต าแหนง่งานได้อยา่งเหมาะสม 

2. ก าหนดนโยบาย  และวีธีสรรหา  และคัดเลือกบุคคลากรจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  เพื่อให้ได้
บคุคลากรทดแทนที่มีคณุภาพ  และคณุสมบตัิที่เหมาะสมสอดคล้องกบัต าแหนง่งานท่ีก าหนด 

3. วางแผนการพฒันา  ก ากบัติดตาม  และการประเมินความสามารถ  และศกัยภาพของบคุคลากรที่ก าหนดให้
เป็นผู้สบืทอดต าแหนง่งานอยา่งเป็นระบบ 

4. ผลกัดนับคุคลากรที่มีอยูใ่นสายงานเดียวกนั  หรือใกล้เคียงกันขึน้มาท างานทดแทน 

 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255  และ 2558 จ านวนพนกังานทัง้หมดของกลุม่บริษัท (ไมร่วมผู้บริหาร)  มีดงันี ้ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 255  31 ธันวาคม 255  

ฝ่ายขาย   

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

ฝ่ายบญัชีและการเงิน   

ฝ่ายจดัซือ้   

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน   

ฝ่ายคลงัก๊าซ   

รวม   

 

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 255  31 ธันวาคม 255  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   

ฝ่ายวิศวกรรม   

ฝ่ายคลงั   - 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

รวม   
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บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 255   ธันวาคม   

ฝ่ายบริหาร 2 1 

ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ 83 84 

ฝ่ายธุรการ 12 19 

ฝ่ายความปลอดภยั 6 2 

ฝ่ายขาย 6 2 

รวม 109 108 

 

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 255  31 ธันวาคม 255  

ฝ่ายจดัสง่ 32 36 

รวม 32 36 

 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  จ ากัด / 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 255   ธันวาคม  

ฝ่ายโรงงานประกอบการ  - 
ฝ่ายก่อสร้าง  - 
ฝ่ายสนบัสนนุ  - 

รวม  - 
หมายเหตุ :      1/ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี  เมษายน   ( ถือหุ้นโดยบริษัท TT  ในอตัรา 

                              ร้อยละ .  ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทัง้หมด  คน และ 
213 คน ตามล าดับ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ประกันสงัคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ านวนรวม .  ล้านบาท และ 52.30 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แต่เดือนมิถนุายน 7 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวั
หลวง จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะ
ยาว  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไมม่ี – 
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

กลุม่บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการเสริมสร้างทกัษะความช านาญและการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร จึงได้
ก าหนดให้มีการจดัการฝึกอบรมพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ โดยได้มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ในรูปแบบการอบรม
ภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลกัสตูรวิชา
ตา่งๆ  โดยคดัเลอืกหลกัสตูรอบรมที่มีความเก่ียวข้องกบัสว่นงานของพนกังานแตล่ะแผนก  
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การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทัง้การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสดุ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป ท าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ แผนการปฎิบตัิงาน ผล
การประเมินความเพียงพอ คณุภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายใน การปฎิบตัิตามระเบียบ 
กฎหมาย รวมถึงข้อบงัคบัของราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบตัิด้านการควบคมุ
ภาย ใ นขอ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:  COSO ซึ่ ง ก า หนด
องค์ประกอบหลกัที่จ าเป็นในการควบคมุภายในไว้  ด้าน ได้แก่ 

( ) การควบคมุภายในองค์กร  
( ) การประเมินความเสีย่ง 

  ( ) การควบคมุการปฎิบตัิงาน  
( ) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ 

( ) ระบบการติดตาม 

 

คณะผู้ ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
บริษัท ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกนัการน าทรัพย์สินไปใช้โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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การก ากับดูแลกจิการ 

. นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจที่ท าให้บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสว่นส าคญัในการสง่เสริมกิจการ
ของบริษัทฯให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้น    ผู้ ลงทุน และผู้ที่
เก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึง่เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนกังานทุกระดบัเข้าใจและถือปฏิบตัิตาม ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุหลกั
ส าคญั ดงันี ้

 

 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างมลูคา่เพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสามารถและประสทิธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ ถือหุ้นดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขดัแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าต่อ
ตนเอง 

 ด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคณุธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทกุฝ่าย 

 ด าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน  วางกลยทุธ์แก้ไข 
และติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯขึน้ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน
ถือปฏิบตัิ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
ก ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอื่น ๆ ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนือ่ง  
เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ด้านตา่ง ๆ เก่ียวกบับทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 

ดงันัน้ จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
โดยบริษัทฯได้แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
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หมวดที่    สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯถือปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลมุ
หลกัการดงัตอ่ไปนี ้

1. สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  
. คณะกรรมการมีความมุง่มัน่ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้บริษัทฯบริหารงานด้วยความรอบคอบ และค านงึ ถึงความ

เสีย่งอยูเ่สมอ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

. การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 

. การด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นส าคญั 

บริษัทฯตระหนกัและให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่กบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยายามรักษาไว้ซึง่สทิธิของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิอนัชอบธรรมส าหรับการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิในการออกเสยีงแสดงความเห็นอยา่งเทา่เทียมกนัดงัที่ได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยผู้ ถือหุ้น 
 หุ้น มีสทิธิออกเสยีงคงคะแนนได้  เสยีง 

 

2. สิทธิในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  โดยบริษัทฯได้จดัท าเอกสารประกอบค าอธิบายผลการด าเนินงานประจ าปีที่ครอบคลมุเนื อ้หาสาระส าคญัที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัทฯอยา่งชดัเจน และครบถ้วนแล้ว 

 

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จัดท างบการเงินที่มีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และครอบคลมุสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ
ได้ผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ และมีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 

4. สิทธิที่จะได้รับเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจดัท ารายละเอียดการ
ค านวณเงินปันผลที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัตา่งๆที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
เช่นนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกบันโยบายที่ประกาศจ่าย ข้อมลูเปรียบเทียบ
การจ่ายเงินปันผลกบัปีที่ผา่นมา โดยบริษัทฯจะอธิบายถึงเหตผุลและความจ าเป็นหากบริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผล  
ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯเคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถกูเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัินัน้ได้
ผา่นการพิจารณากลัน่กรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอตอ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

5. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแตง่ตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยบริษัทจดัท ารายละเอียด/ประวตัิ
ของกรรมการบริษัท ท่ีถกูเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้อย่างถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่น ช่ือ ประวตัิ จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งและผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการบริษัท ที่ผา่นมา (กรณีแตง่ตัง้กรรมการรายเดมิ) ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหา การ
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ถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นทัง้ที่เก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และ
ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ
แต่งตัง้นัน้ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท 
ก่อนที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจัดท ารายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของผู้ ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของคา่ตอบแทนแยกตามต าแหนง่และ/หรือหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมลูเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอคา่ตอบแทน เป็น
ต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพื่ออนุมัตินัน้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบแล้วจากคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

7. สิทธิในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละอนุมัตค่ิาสอบบัญช ี

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่สอบบญัชี โดยบริษัทจดัท ารายละเอียดข้อมลู
ที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่นช่ือผู้สอบบญัชี
และส านกังานสอบบญัชีที่สงักดั ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จ านวนปีที่ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีให้กบั
บริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีซึง่แบ่งแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจดัให้มี
การเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีกบัปีที่ผา่นมา เป็นต้น โดยผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีที่ถกูเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตันิัน้
ได้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมนิผลงานท่ีผา่น
มาของผู้สอบบญัชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 
 

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระส าคัญของบริษัท โดยการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทนัน้จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด 

 

9. สิทธิพืน้ฐานอื่นๆของผู้ถอืหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ ควรจดัท ารายละเอียดการเพิ่มทนุที่ถกูต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หาสาระส าคญัต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่
การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่นวตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการเพิ่มทนุ วิธีการและเง่ือนไขของการเพิ่มทนุ ผลกระทบ
จากการเพิ่มทนุท่ีมีตอ่บริษัท ตลอดจนผู้ ถือหุ้น เป็นต้น โดยเร่ืองดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอยา่งระมดัระวงั
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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หมวดที่    การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุ
รายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงปกป้อง
และรักษาสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ดงันีผู้้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิเทา่เทียมกนั ในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมี
สว่นแบ่งในก าไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์
สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  
 

2. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ดงัที่ได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท 
โดยผู้ ถือหุ้น  หุ้น มีสทิธิออกเสยีงคงคะแนนได้  เสยีง 

 

3. บริษัทเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัท  

 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจารณารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นการ
ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

 

5. บริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการประชุมในวาระตา่งๆ  รวมทัง้มีความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ  โดยสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั เว้นแตก่รณีที่
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสาร
ข้อมลูประกอบการประชมุ ทางเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 1 เดือน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมลูที่บริษัทจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร 

 

6. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ในหนงัสอืเชิญประชมุ และแจ้ง
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีการก าหนด
เป็นล าดบัขัน้ตอนอยา่งชดัเจน มีการน าเสนอ ซกัถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชมุอยา่งชดัเจน 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุ
รายอย่างเท่าเทียมกนั โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่าง
น้อย 1 ชัว่โมง และตอ่เนื่องจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ   

 

7. บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่าง ๆ และ
การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมลูส าคญัเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกระทนัหนั 
ไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  ไมจ่ ากดัสทิธิใน
การเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย เป็นต้น  
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8. บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การประชุมด าเนินตามล าดับขัน้ตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตัง้
กรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่ีเก่ียวข้องตอบข้อซกัถามอยา่งเพียงพอ  
 

9. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอ
รายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทอยา่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ 

 

10. บริษัทฯ จดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุที่ชดัเจนถกูต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
ซึง่บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลงัจากที่สง่รายงานการประชมุให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะพิจารณาด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยได้พิจารณาเก่ียวกบั
ขจดัปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตอยา่งมเีหตมุีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคญั  
 ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน   บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีให้คณะกรรมการทราบ โดยติดตอ่แจ้งที่เลขานกุารบริษัท และมีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชมุคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บคุคลที่มีสว่นได้สว่นเสยีในการ
เข้าท ารายการใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสยีงลงมติในรายการ
ดงักลา่ว 

นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์หรือ
รายการที่เก่ียวโยงกนัซึ่งให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายช่ือ และความสมัพนัธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยงกนั นโยบายการก าหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการท ารายงานดงักล่าว โดยได้ถือปฏิบตัิตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ใช้บงัคบั
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยการเข้าท ารายการที่เก่ียว
โยงกันของบริษัทนัน้จะค านึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาและการ
แขง่ขนัทางการค้าโดยทัว่ไป โดยราคาและเง่ือนไขการค้าตา่งๆ  เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arms-Length Basis) 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมด   
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วทกุไตรมาสอยา่งเคร่งครัดรวมทัง้จะด าเนินการให้มีการเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน จึงก าหนด
นโยบายเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท เพื่อมิให้บคุลากรของบริษัททัง้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท น า
ข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซือ้ขาย  โดยด าเนินการแจ้งให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัททราบวา่  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และ
จะต้องไมน่ าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประ
โยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  เว้นแต่
ข้อมลูนัน้บริษัทได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัททราบวา่ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทท่ีได้
รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย์ จะต้องหลกีเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง  เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น  ทัง้นี ้ให้รวมถึงคู่สมรส
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทด้วย  โดยผู้ ใดฝ่าฝืนถือวา่ได้
กระท าผิดอย่างร้ายแรงโดยบริษัทจะท าหนงัสือตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากพบว่ามีการปฏิบตัิอีกครัง้ 
จะท าการให้ออกโดยไมจ่่ายเงินคา่ชดเชย 

 

หมวดที่    การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้
เสยีตามสทิธิ เง่ือนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับการดแูลและปฏิบตัิด้วยดี  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
โดยค านึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้การ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคัญของพนกังานในฐานะผู้สนบัสนุนให้แผนงานต่างๆ  ของบริษัทฯ
สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทฯ ด้วย
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั พร้อมทัง้พฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ี
ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯด้วยความมัน่คงในอาชีพ 

ผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตัิงานต่างๆ รวมทัง้ควบคมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง 
และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจึงเสนอคา่ตอบแทนผู้บริหารที่
มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตัง้ใจและ
ทุม่เทให้กบัการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 
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หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงความส าคญัของหุ้นสว่นทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วยสนบัสนนุ
และผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลเุป้าทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ได้ 
บริษัทฯจึงปฏิบตัิต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทัง้สอง
ฝ่าย    และปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรกโดยสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัลกูค้าอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอและมุง่เน้นท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใสเทา่
เทียมและเป็นธรรม และให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 
และไมน่ าข้อมลูดงักลา่วโดยให้ความส าคญัแก่ลกูค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเง่ือนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกนัอยา่ง
เคร่งครัดทัง้จะไมเ่รียกร้อง ไมรั่บ ไมจ่่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากบัคูค้่าโดยไมส่จุริต 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ
การแข่งขนัทางการค้าด้วยการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพของการให้บริการไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็น
ความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะท าลาย
คูแ่ขง่ด้วยการพดูพาดพงึกลา่วร้ายหรือด าเนินการใดๆที่ไมส่จุริตที่เป็นการท าลายคูแ่ขง่ของบริษัทฯ 

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ใ ห้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดส่งเสริมการใช้และการอนรัุกษ์
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อสว่นรวมปฏิบตัิและให้ความร่วมมือ หรือควบคมุให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่
ก ากบัดแูล 

ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ค านงึถึงการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมเพื่อสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสงัคมและชมุชน
รวมถึงสง่เสริมและปลกูฝังจิตส านึกความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหมูพ่นกังานทกุระดบัและให้ความ
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม 

หน่วยงานภาค :  บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหนว่ยงานภาครัฐและหนว่ย 

รัฐและหน่วย  งานก ากบัดแูลที่มีตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตัง้ใจและให้ความร่วมมือใน 

งานก ากับ       การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ 
ดูแลอ่ืนๆ               บริษัทฯ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการแบง่เบาภาระของหนว่ยงานเหลา่นัน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมอบหมาย 

ที่เก่ียวข้อง   ให้เลขานุการบริษัทฯรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและ
รายงานผลการสอบทานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายด้านคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม จรรยาบรรณ
ด้านการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชน จรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิกิจการ และ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
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แนวปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยสง่เสริมการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน ฉะนัน้จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานทกุคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายค าสัง่บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดซึ่งพนกังานทกุคนต้องมีวินยั ในการใช้
ระบบสารสนเทศ และอปุกรณ์สื่อสารของบริษัทโดยไม่สง่ผลกระทบในแง่ลบตอ่บริษัทและผู้ อ่ืน และจะต้องไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ
ซอฟแวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทัง้นีห้ากบริษัทพบว่าพนกังานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม 
ปรากฏวา่เป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 

 

แนวปฏิบัตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

การด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการเคารพปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้ เป็นสิง่ที่บคุลากรทกุคนในบริษัท ตะหนกัและให้
ความส าคญัโดยก าหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั กฎระเบียบ ข้อก าหนด และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั 

บริษัทฯมุ่งเน้นให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิต่อกนัและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกนับนพืน้ฐานศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระท าให้กระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดงักล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ท่ี
บคุลากรทกุคนในบริษัท ต้องถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ซึง่หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามก็จะถกูลงโทษ ตามความร้ายแรง
แหง่การกระท าและถือเป็นการกระท าผิดทางวินยัด้วย 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอยา่งชดัเจนที่จะไมจ้่างแรงงานเด็ก ยดึมัน่ในเสรีภาพของการนบัถือศาสนา การไม่
เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสงัคมนอกจากนีบ้ริษัท ยงัให้ความเคารพ
ต่อหลกัสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกระดบัชัน้อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น าข้อมูลส่วนตวัของพนักงาน เช่น 
ประวตัิส่วนตวั ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง รับทราบ โดยยงัไม่ได้รับ
อนญุาตจากพนกังาน และได้มีการก าหนดให้มีการใช้ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานจดัท าเป็นคู่มือ ให้กบัพนกังานได้รับ
ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ผา่นการปฐมนิเทศก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน 

 

ช่องทางในการตดิต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัการติดต่อกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกนั ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและค าแนะน าของผู้สว่นได้เสียทกุลุม่ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในกรณีที่ผู้มีสว่นได้เสียไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบตัิของบริษัท สามารถร้องเรียน แนะน า ติชม หรือแจ้งเบาะแสต่อ บริษัทได้หลายด้านทัง้ด้านธรรมาภิบาล รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้จากพนกังานเอง  และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย 
บริษัทให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นความลบั ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย และเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและสอบสวนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โนบริษัทฯ ได้จดัท าช่องทางการติดตอ่ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสดงันี  ้

(1)  เลขานกุารบริษัท                  :  E-mail address : thanasa.k@takuni.com 

(2)  ฝ่ายก ากบัการปฏิบตังิาน      :  E-mail address : CP@takuni.com 

(3)  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล            :  E-mail address : HR@takuni.com 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี / ซอยนาวีเจริญทรัพย์ 

 ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพฯ  หรือโทรสาร - -  

mailto:thanasa.k@takuni.com
mailto:CP@takuni.com
mailto:HR@takuni.com
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หมวดที่    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.  การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสีย
กบับริษัททัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ ทัว่ถึง ทนัเวลา โปร่งใส 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ก าหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี รวมถึงผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. 
ตามมาตรา  แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวปฏิบตัิ แจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และ
ผู้บริหารในการงดซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย  เดือนก่อนการรายงานผลการด าเนินงานต่อตลาด
หลกัทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี ้บริษัท ได้ก าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซือ้ ขาย และการถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ที่มีการประชุม และ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีสว่นได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจ าทกุไตร
มาส และจะต้องจัดท ารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดงักล่าวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านัน้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. /  เร่ืองการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มี
ความเก่ียวข้อง 

 

ล าดับ 

 

รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอื 

( / /  ) 
จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

จ านวนหุ้นที่ถอื 

( /  /  ) 
สัดส่วนการถอืหุ้น

ในบริษัท (%) 

. 
 คณุนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ 

กรรมการ (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
, ,  , ,  

( / / ) 
, ,  .  

. 
 คณุประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์ 

กรรมการ (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 
,472,993 ( ,000,000 ) 

( / / ) 
,472,993 .  

. 
 คณุกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 

กรรมการ 
,217,487 ( ,217,487) 

( / / ) 
- - 

 

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ป็นข้อมลูของบริษัทฯ รวมถงึถงึรายงานทางการเงิน และ
สารสนเทศเร่ืองอื่นๆตามเกณฑ์ที ่ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด  อยา่งถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่กระชบั 
เข้าใจง่าย มีการเปิกเผยสารสนเทศที่ส าคญัทัง้ด้านบวก และด้านลบ และผา่นการพิจารณากลัน่กรองตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่มีสว่นได้เสยีได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนั ตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มี
การเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
 - ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล. 
 - แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ - ) และรายงานประจ าปี (แบบ - ) 
 - เว็บไซต์ของบริษัท ( www.takuni.com)  
 - สือ่สาธารณะตา่งๆ ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์  
 - การให้ข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกบัผู้บริหาร 
 - การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นทางไปรษณีย์ 

http://www.takuni.com/
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. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ทีส่นใจอื่นๆ สามารถสบืค้นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่งถกูต้อง และรวดเร็ว 
บริษัทได้น าเสนอข้อมลูส าคญัตา่งๆ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทดงันี ้

- ข้อมลูบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลติภณัฑ์ โครงสร้างการจดัการ เป็นต้น 

- การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธรุกิจ นโยบาย
การควบคมุการใช้ข้อมลูภายใน และ  ขอบเขตอ านาจหน้าทีเ่ป็นต้น 

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทฯ ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ข้อมลูผู้ ถือหุ้น ข้อมลู
นกัวิเคราะห์ เป็นต้น 

- ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม และกิจกรรม สือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆเป็นต้น 

- ขา่วบริษัท ประกอบด้วย ขา่วแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ขา่วแจ้งสือ่มวลชน ตลอดจนขา่วจากสือ่สิง่พมิพ์  
 

นักลงทุนสัมพนัธ์  
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอยา่งสงูตอ่การบริหารความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุจึงมุง่เน้นการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สจุริต นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับสารสนเทศอยา่งพอเพียง ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
และเทา่เทยีมกนั 

 บริษัทฯ จดัให้มีฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน  และเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อเป็นศนูย์กลางในการด าเนินกิจกรรมนกั
ลงทนุสมัพนัธ์เพื่อสง่เสริมให้ช่องทางในการสือ่สารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้นกัลงทนุได้ซกัถาม ตลอดจนรับทราบข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ 

 ส าหรับผู้ที่สนใจ หรือนกัลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูมายงัฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน และเลขานกุารบริษัท โดย
ติดตอ่ผา่นช่องทางดงันี ้
 - จดหมาย: ฝ่ายก ากบัการปฏิบตังิาน  /  ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 - E-mail : thanasa.k@takuni.com 

 - โทรศพัท์ :  ตอ่  

 - โทรสาร :  

 

หมวดที่    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์ได้กบับริษัท 
โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ณ วนัท่ี  ธนัวาคม 255  คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นไมเ่ป็นผู้บริหาร
จ านวน  ท่าน โดยมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด เพื่อท าหน้าที่
ถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

mailto:thanasa.k@takuni.com
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 6 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม โดยบริษัทได้มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดงักลา่วที่มีต่อผู้ ถือหุ้นไว้อย่างชดัเจนเพื่อความเป็นอิสระใน
การตดัสนิใจและน าเสนอวิสยัทศัน์ ดงัรายละเอียดที่กลา่วไว้แล้วภายใต้หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีได้ระบไุว้ 

 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทัง้สิน้จ านวน  ทา่น เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความคลอ่งตวัโดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้สิน้  ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีได้ระบไุว้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้จ านวน 3 ทา่น เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความคลอ่งตวัโดย
มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทัง้สิน้จ านวน  ท่าน เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วย
ความคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการความยั่งยนืและกิจกรรมสังคม 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมทัง้สิน้จ านวน  ท่าน เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วย
ความคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ให้
เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ านาจโดยไม่จ ากดั โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่และคดัเลอืกบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว 

ทัง้นีบ้ริษัทมีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากการประชมุผู้
ถือหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting (AGM)) ทกุปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี  กมุภาพนัธ์  25   โดยบริษัทได้ตระหนกัถงึ
ความส าคญัของนโยบายก ากบัดแูลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและจะสง่เสริมให้บริษัทมี
ความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ส าหรับการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานนัน้ บริษัทให้
ความส าคญัเร่ืองการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการ
ควบคมุภายในร่วมกนัเป็นประจ าทกุปี   เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ทัง้นีค้ณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ านอกจากนี ้
ภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎ
และข้อบงัคบัต่างๆ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทาง
ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสินใจใดๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถงึ
ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิใน
ธุรกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเร่ืองการก าหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด และได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
 

รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศที่ปรากฏใน

รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลู และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยน าเสนอโดยตอ่
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดท างบการเงินดงักล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากส านกังาน  
กลต. เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัทัง้ข้อมลูทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพืน้ฐานความถกูต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เช่ือถือได้และใช้นโยบายการบญัชีที่
เหมาะสม 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็นโดยก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้จะมีเลขานกุารคณะกรรมการเป็นผู้จดัท าวาระต่างๆ ของการประชมุ
และด าเนินการจดัสง่เอกสารการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชมุเพื่อให้กรรมการได้มี
เวลาพิจารณาและศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ รวมถึงการบนัทึกการประชมุและจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่กรรมการบริษัท
เป็นรายบคุคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเก็บรายงานการประชมุกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
อยา่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทัง้นีใ้นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคน
หนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีถ้้าคะแนนเสยีง
เทา่กนั ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ในปี 255  บริษัทจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน  ครัง้  
 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทฯจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
บริษัทฯมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยวา่จ้างบคุคลภายนอก (Outsource)  ให้ท าการตรวจสอบและประเมินระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทฯเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท     โดยบริษัทฯได้แต่งตัง้ 
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  โดยคณุศกัดิ์ศรี  อ าพวนั เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี  และปี  เพื่อท าการ
สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคมุทางด้าน
การเงินและมีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถกูรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
ระดบัสงู 
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. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ   ชุด ได้แก่  
.  คณะกรรมการบริษัท  
.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

2.3 คณะกรรมการบริหาร 
.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

.  คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

.  คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 

โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ดงันี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบั
ดแูลให้ คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์
สจุริตระมดัระวงั ตาม หลกัการข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้
ถือหุ้น  
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  คน ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่
ประชมุ คณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี โดยเป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย  ใน  ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อย
กวา่ 3 คน  

2. กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดย

ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งน้อย 3 คน และด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย  คน 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบั

การด าเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ตอ่หน้าที่ มีวิสยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลาให้กบับริษัทเพื่อจะได้ปฏิบตัิหน้าที่
อยา่ง เต็มที่ และมีอ านาจในการตดัสนิใจอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงไมม่ีลกัษณะ
ที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังาน
กลต. ก าหนด  

3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จาก 
สมาคม สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทา่ภายใน  เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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  4. กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกวา่  บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกวา่  
บริษัท  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทา่นดงักลา่ว  

5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบ
ทานการ บริหารงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการอยา่งชดัเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ มี
อ านาจบริหารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั   
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ (Compliance) 
ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานให้มีการ  
ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิและตาม
กฎหมายที่ ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต และความระมดัระวงัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

  1. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี
ส าหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

  2. จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  
 3. พิจารณาอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตาม 
ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัทฯอยา่งน้อยทกุปี 

  4. ควบคมุและก ากบัดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้     เป็นไป
ตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงก าหนดค่าตอบแทน และ
ทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน 

 5. ก ากบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทนุ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ ทรัพย์สนิท่ีส าคญั 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

  6. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ  
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่  ก าหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้  จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าว
สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือมี ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบั    บริษัท
ฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนมุตัิไว้แล้ว  
 7. จดัท ารายงานประจ าปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะ การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปี ท่ีผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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  8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคล
ดังกล่าวมีอ านาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบ
อ านาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะ เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย (ถ้า มี ) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ /หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ /หรือ 
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่  คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว  
 9. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อรับผิดชอบและดูแลการด าเนินงานในเร่ืองต่างๆของบริษัทฯ  ให้
บรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กร  
 10. พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล  และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
 11. แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อรับผิดชอบด าเนินการในด้านตา่งๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เชน่ 
ทะเบียน กรรมการ หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  ใน  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น  ใน  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปี แรกและ
ปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุ นัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งอาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่
ใหมก็่ได้  
 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอิสระ  
 กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ท่ี เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ .  ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ  รายนัน้ๆ 
ด้วย 

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี  อ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  ปี 

 3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

  4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มี อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไมน้่อยกวา่  ปี 
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  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ 
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึง่เป็น ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  ปี 

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการ เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ  นัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  ปี  
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่ เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน  
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  
 9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
หุ้นสว่น ธุรกิจ เจ้าหนี ้และคูค้่า อนัอาจจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 10. มีความรู้ และเข้าใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถที่เป็น  
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณ์ใดๆ ที่อาจจะท าให้ตนต้อง
ขาด คณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ  
 12. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละไมเ่กิน  ปี 

 13. กรรมการอิสระจะต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่  แหง่ 

  ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กลา่วมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได้  
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการ
ประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความจ าเป็น และมีการจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการ
ประชุมทกุคราวจะมีการ ก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัสง่ให้กบั
คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี ้ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญ ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เก่ียวข้องโดยตรง ก าหนดจ านวนองค์ ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมี
กรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่  ใน  ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการ
ประชุมทุก ครัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากบั ดแูลกิจการท่ีดี   จึง
ได้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่ ตรวจสอบการด าเนิน
กิจการของบริษัทสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงาน  ของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตัิงานที่ดี การ  บริหารกิจการด าเนินไป
อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าที่ใน การสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความ น่าเช่ือถือ มีการ เปิดเผยข้อมลู
อยา่งครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง รวมถึงสร้างความ มัน่ใจและความนา่เช่ือถือแก่ผู้ลงทนุ
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีวา่มีการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการอยา่งรอบคอบมีความยตุิธรรมโปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่  คน 

  2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย  คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่  
ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

  3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกและแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ  
 2. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด และมีคณุสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้
อยา่ง เป็นอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติ สนิท
ของบคุคลดงักลา่ว 

  4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบ การเงินได้  
 5. เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

  6. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพยีงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  .สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอโดย การประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตร
มาส และประจ าปี และเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ
บริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้  
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่  รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา่   จ าเป็นและเป็น
เร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทัง้น าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในที่ส าคญัและจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ บญัชีภายนอก และหวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทท่ีปรึกษาตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาด หลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 . พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง  
พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ ตลอดจนประสานงาน กบัผู้สอบ
บญัชีเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง  การตรวจสอบ 
และประเด็นที่ผู้สอบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระส าคญั  
  . พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ     รวมทัง้ 
เปิดเผยข้อมลูในการเข้าท ารายการดงักลา่วอย่างถกูต้องครบถ้วน ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  
 7. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ  ครัง้ 

. เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ี  กรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปี ละ  ครัง้ 

  . ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือ
พนกังาน ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น 

  . ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษาใน
กรณีจ าเป็น  
 1 . จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ซึง่ รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

   -  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีนา่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

   -  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
 -  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
   -  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

   -  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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                 - ความเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร  
   -  รายการอื่นท่ีเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

                                 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 .  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทัง้ ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานที่อาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี  
 1 .  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ       ตอ่บคุคลภายนอก  
 1 . ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า            
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  
  -  รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
  -  การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน  

              -  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ 
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรือการกระท าตามวรรคหนึง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์  
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการด ารงต าแหนง่เมื่อ 

  (1) ตาย  
  (2) ลาออก  

(3) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต.  
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

  (4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  
 2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้ง    เป็น
หนงัสือ ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองการลาออก
พร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะให้
คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ  
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่  
 3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัท แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน  วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี  
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่
ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี ้ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดงักลา่ว
พร้อมเหตผุลของการพ้นจากต าแหนง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอื่นๆ อย่างน้อยปี ละ  ครัง้ หรือให้ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่นอื่นๆ ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร  

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่  
วนั ก่อนวนั ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่
นัน้ก็ได้  

3. ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชมุไมน้่อยกวา่  ใน  ของจ านวนกรรมการ 
ตรวจสอบที่บริษัทแตง่ตัง้จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่นที่ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมา
ประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

5. ในเอกสารประกอบการประชมุต้องระบช่ืุอบคุคลและก าหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด   มิให้
แสดงความเห็นและไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้  

6. การออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นสว่นเสียงข้างมากเป็นส าคญัในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าดอย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของ กรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้น าเสนอเป็นความเห็นแย้งตอ่คณะกรรมการบริษัท  

7. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในคราวถดัไปเพือ่
ทราบทกุครัง้  

8. ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

2. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึง้
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ  ตรวจสอบ
รายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร  
 (1)   รายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (2)  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  
(3)  การฝ่ าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดใดๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่ 

เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิง่ที่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ววา่ต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไข
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดงักล่าว  โดยตรงต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้  
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คณะกรรมการบริหาร 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  
1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิขัน้ต้นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรรมการผู้จดัการไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบยีน
อื่นมากกวา่ 2 แหง่ และไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่ในบริษัทคูแ่ขง่ทางธุรกิจ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่   และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1.  ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด ค าสัง่และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
2.  ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ฯ การขยายกิจการ ก าหนด

แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3.  มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอ านาจอนมุตัิ 
 4.  มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานเพื่อด าเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และ

ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานรวมถึงควบคุมก ากบัดูแลให้การ
ด าเนินงานของคณะอนกุรรมการและ/หรือคณะท างานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

 5.  ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้และ
ก ากบัดแูลให้การด าเนินงานมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

 6.  พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุตัิ  

7. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึ่งอยา่งใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆได้ตามที่เห็นสมควร 

 8. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป  
 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือบคุคลที่อาจมี
ความ ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไมม่ีอ านาจอนมุตักิารด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วโดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่
ที่ประชมุ คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่ออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ และเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
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การประชุมกรรมการบริหาร  
1.  คณะกรรมการฯ จะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยไตรมาสละ  ครัง้ ตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควร  
2.  ในการประชมุคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบ

องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 3.  การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

 4.  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีง เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 

ได้รับ การแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และก าหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการ  
อิสระ  

2.  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการ บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดวาระการประชมุและด าเนินการ
ประชมุ 

 3.  เลขานกุารของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการฯ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ด้านการสรรหา  

1.  พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ รวมถึงก าหนดวิธีการสรรหาอยา่งเหมาะสม 

2. พิจารณารายช่ือบคุคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯ 

3. พิจารณากลัน่กรองรายช่ือ ตรวจสอบประวตัิและคณุสมบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
ของผู้ที่จะเสนอช่ือ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา  

4. พิจารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รับ
เลือกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ    
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลีย่นแปลงที่
เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

6. พิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงู  

7. ปฏิบตัิหน้าที่ในเร่ืองอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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  ด้านก าหนดค่าตอบแทน  
1.  พิจารณานโยบายการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ 

2. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการก าหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทัง้ส่วนที่เป็นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  และที่ปรึกษาระดบับริหารของ
บริษัทฯ  

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหารสงูสดุ พร้อมทัง้น าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ

แตง่ตัง้โดย คณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ได้ 

2. หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดตามวาระ
กรรมการคนนัน้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  เดือน พร้อมเหตผุลและให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ อนุมัติในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะให้คณะ
กรรมการฯที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯชุด
ใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่ 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดโดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแทนอยูใ่นต าแหน่ง
ได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลอือยูข่อง กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ตนแทน 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 1. คณะกรรมการฯ จะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ  ครัง้ ตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 
. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบ
องค์ ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลอืก กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสีย
ลงคะแนน ในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้
ขาด 

 

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการ ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอยา่งน้อย  คนโดยได้รับการแตง่ตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้  รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมตีอ่องค์กร 
2. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุถึงความเสีย่งตา่ง ๆ  ในการบริหารงาน  เพือ่น าเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่งตามความจ าเป็น 

4. ติดตามการด าเนินการบริหารความเสีย่ง  รวมทัง้วิเคราะห์  ประเมินผล  จดัการติดตามและรายงานอยา่งเป็น
ระบบ 

5. รายงานความเสีย่งและข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการฯ  จะต้องจดัให้มกีารประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ  ครัง้  ตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ  ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะ

ครบองค์ประชมุ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ  หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึง่
มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

3. การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีง  เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชี ้
ขาด 

 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

กฎบัตรของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย  คนโดยได้รับ
การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

.ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการทุจริตในทุกรูปแบบในการบริหารงานเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

.ให้การสนบัสนนุและพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

.มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ตามความจ าเป็น 

.ติดตามแนวทางปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้วิเคราะห์  ประเมินผล  จดัการติดตามและรายงานอยา่ง
เป็นระบบ 

.รายงานค าร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

.ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 
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การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

.คณะกรรมการฯ  จะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ  ครัง้  ตามก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 

.ในการประชมุคณะกรรมการฯ  ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการจึงจะครบ
องค์ประชมุ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ  หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

.การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

.กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน  เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้ในเร่ืองใด  ไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีง  เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม 

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยนืและกิจกรรมสังคม 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
.คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม ต้องประกอบไปด้วยตวัแทนของทุกภาคส่วนในองค์กร รวมถึง

บริษัทในเครืออยา่งน้อย  คน 

.ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม ได้มาจากการคดัเลือกจากตวัแทนคณะกรรมการความ
ยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  

. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละด้านหรือเทียบเท่าเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมโดยต าแหนง่ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม มีวาระด ารงต าแหนง่  ปี 

2. กรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการคดัเลือกเพื่อเป็นตวัแทนของฝ่ายงาน
ตา่ง ๆ เข้ามาด ารงต าแหนง่คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมได้อีก 

3. กรณีที่ต าแหน่งกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ  ให้
ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม และคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 
พิจารณาแตง่ตัง้ตวัแทนเพื่อให้เป็นคณะกรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งลง 

4. กรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่น
หนงัสอืลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  วนั 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยนืและกิจกรรมสังคม  
.ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และความ
ยัง่ยืนของบริษัทฯ  

. ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบาย ความยัง่ยืนและ
กิจกรรมสงัคม 
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. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานด าเนินกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

.พิจารณาจดัท างบประมาณและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและ
ความยัง่ยืน เพื่อเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการพิจารณาอนมุตัิ 

.อนุมตัิงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมตัิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการแล้ว โดยท าเร่ือง
เบิกจ่ายตามขัน้ตอนระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

.ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการตามนโยบายความยัง่ยืน
และกิจกรรมสงัคมของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

.สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ 

 

การประชุม 

.คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ  ครัง้แล้วแต่ความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

.วาระการประชมุและเอกสารการประชมุจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมลว่งหน้า
ก่อนการประชมุ 

.ในการประชุมคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
จึงจะครบองค์ประชมุ 

.มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุ 

.ให้ประธานคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุ โดยระบวุนั 
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยงัคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมทกุคนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  
วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้ 

.ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม นอกจากประธาน
คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมเป็น
ประธานในที่ประชุม หรือให้กรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมเลือกกรรมการคนหนึง่คนใดเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การรายงาน 

คณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  จะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่คณะกรรมการบริหารอย่างน้อย
ไตรมาสละ  ครัง้และจดัท าข้อมลูในรายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในปีที่ผา่นมา โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงันี ้

 จ านวนครัง้ในการประชมุ 

 จ านวนครัง้ที่กรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

 ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนด 
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. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยนัน้  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธานกรรมการบริหาร  /
กรรมการผู้จดัการ  และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  เข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  กรรมการผู้จดัการในบริษัทย่อย  
และยงัให้น านโยบาย  และแนวปฎิบตัิตา่ง ๆ  ให้บริษัทยอ่ยน าไปปฏิบตัิเพื่อให้การปฏิบตัิงานและการบริหารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  สว่นบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสทิธิในการสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 

. การก ากับดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี  ้

. . กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
และจะต้องไมน่ าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม  เว้นแตข้่อมลูนัน้บริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ
บริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บคุคลอื่น ทัง้นี ้ให้รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง
ของบริษัทฯ ด้วย  โดยผู้ ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท าผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการก าหนดโทษ
โดยการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและหากยงัคงปฏิบตัิจะท าการไลอ่อกโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่
ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการ และจัดสง่ส าเนา
รายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 

. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้ สอบบัญชีในปี 2559 รวม 5.37  ล้านบาท โดย
แบง่เป็นคา่สอบบญัชี .   ล้านบาท และคา่ตอบแทนอื่น .  ล้านบาท 
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. การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั โดยในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนั
กบักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั
ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  
 

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท า
รายการดงักล่าว และการมีเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อ
เทียบเคียงกับการท ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของ 

ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั
เหตผุลและความจ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการ
เก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความจ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว และจะปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตดัสนิใจเข้าท ารายการ
ดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ - ) รายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม   
กลุ่มบริษัทเน้นการด าเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทัง้กลุ่มบริษัทให้

สามารถเกือ้หนนุกนัได้ ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและค านงึถึงผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย เพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

ความส าเร็จดงักลา่วต้องอาศยัความเข้าใจและความร่วมมือของพนกังาน  ผู้ รับเหมา และชุมชน กลุม่บริษัทจึงให้
ความส าคญัในการดูแลและพฒันาพนกังานให้ท างานอย่างมีความสขุ  มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม 
รวมทัง้ปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรีในฐานะท่ีทกุคนเป็นสว่นหนึ่งของบริษัท   ตลอดจนขยายขอบเขต
การดแูลและพฒันาดงักลา่วไปสูช่มุชนและสงัคม 

 

แนวทางในการปฏบิัตต่ิอนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร  มีดงันี ้
 

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิที่เป็นธรรมโดยน าหลกัจริยธรรมไปใช้กบัองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่เก่ียวกบั
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การแขง่ขนัอยา่งยตุิธรรมการปฏิบตัิอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และการเคารพตอ่สิทธิ
ในทรัพย์สินและสร้างสมัพนัธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบคุคลแต่ละบคุคลกบัหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น คูค้่า คูส่ญัญารับจ้าง ลกูค้า คูแ่ขง่ และสมาคมวิชาชีพซึง่บริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู ่  

 

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่การต่อต้านด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ 

ยดึมัน่ตอ่การประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส  และไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ตรวจสอบได้
ทกุกระบวนการและทกุขัน้ตอนการท างาน รวมถึงได้มีการก าหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกนัการกระท าดงักลา่ว  
บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยงัพนกังานทกุระดบั และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความตระหนกัต่อการ
กระท าที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนท าลายธุรกิจ สงัคม และประเทศชาติ 
ดงันัน้การด าเนินการด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ต้องเกิดจากหน่วยงานทกุภาคทกุสว่นร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการ
ปลกูฝังและสร้างเสริมสงัคมไทยให้ปราศจากการกระท าดงักลา่ว 

 ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ /  เมื่อวนัท่ี  มีนาคม   ได้อนมุตัินโยบายในการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ขึน้ และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ ( Collective Action Coalition : 
CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเมื่อวนัท่ี  สงิหาคม    

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ /   วนัที่  มกราคม    ได้ทบทวนนโยบาย    การต่อต้านการ
ทจุริตฯ  และก าหนดกฏบตัรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏบตัิ 

 ในระหว่างปี    บริษัทฯ  ได้จดัท าคู่มือมาตรการการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  และการประเมินความ
เสี่ยงเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละหน่วยงาน  ได้มีการสื่อสารประชาสมัพันธ์  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับ
พนกังาน  ไมใ่ห้มีการเรียกร้องหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาในสนิจ้าง  รางวลั  หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ทัง้ตอ่
ตนเอง และบริษัทฯ  จากผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. TAKUNI  จะต้องเป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ และไม่สนบัสนุนการทุจริตคอรัปชั่นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  ตลอดจนมีระบบในการบริหารจดัการ
เก่ียวกบัการทจุริตในองค์กร และปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีของธุรกิจ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต รับผิดชอบ    ในการปฏิบตัิตาม
หน้าที่ ไม่ทจุริตในหน้าที่การงาน ไม่กระท าการที่ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร 
ตลอดจนปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีบนพืน้ฐานของความถกูต้อง    และเป็นธรรม 

3. TAKUNI จะสนบัสนนุและร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการสร้างจิตส านกึ เพื่อตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่  
นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ปรารถนาให้บคุคลากรของกลุม่บริษัททกุคน  รวมถึงผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี  ได้ร่วมมือกนัยดึถือปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนตอ่สงัคม 

นิยาม 

“ทจุริตคอร์รัปชัน่” หมายถึง  การติดสนิบน  ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ ดงันี ้
.การให้  การเสนอ / ให้ค ามัน่ / สญัญาวา่จะให้ 

. การรับ  การเรียกร้องซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเอกชน  
หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่อันเป็น
การให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสมในทางธุรกิจ  ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ  ข้อบงัคบั  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน  หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น    ข้อ
ประกอบด้วย 

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ  จดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยระบเุหตกุารณ์ที่มีความเสีย่งสงูจากการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดบัความเสี่ยงทัง้โอกาสและเกิดผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกบั
ความเสีย่งที่ประเมินได้  

2. แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ก าหนดให้แนวปฏิบตัิกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทจุริต
คอร์รัปชัน่ สรุปได้ดงันี ้

. จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคมุภายใน และการบริหารประเมินความเสีย่งในแตล่ะ
หนว่ยงาน เช่น การขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจ้าง ระบบการบนัทกึบญัชี การจา่ยช าระเงิน เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อป้องกนั
และติดตามความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้มข้ีอเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 

2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบตัิในการป้องกนัมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือข้อสงสยั   โดยมีนโยบายในการ
คุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ให้ข้อมูลเป็นความลบั รวมทัง้มีมาตรการตรวจสอบและก าหนด
บทลงโทษทางวินยัของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ ให้เบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ บริษัทฯ 
จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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3. แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัแินวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้

.  ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามคู่มือการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้ ซึ่งรวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของบริษัทฯ 
จริยธรรมวา่ด้วยการสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ แนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้อพงึปฏิบตัิของพนกังาน อยา่งสม ่าเสมอ 

.  จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากบั
ดูแลกิจการ และให้ข้อเสนออย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไ ด้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

.  ก าหนดให้ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน  รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น ามาตรการการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติตาม ทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามล าดบัอยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

.  หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมลูจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลกัฐานที่มีเหตอุนัควรให้
เช่ือวา่มีรายการ หรือกระท าซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน และมีผลการด าเนินงานของบริษัทฯรวมถึง
การฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบั
การทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือข้อสงสยัในรายการทางการเงิน หรือระบบการควบคมุภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษัทฯ จดัให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้โดยเผยแพร่
ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุม่บริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อให้ บคุลากรของบริษัทฯ รับทราบโดย
ทัว่กนั 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ก าหนดโยบายและก ากับดูแลให้บริษัทฯ  มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ  ได้ตระหนกัถึงความส าคญักับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และปลกูฝังจนเป็น
วฒันธรรมขององค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก ากบัดแูลควบคมุภายใน  การปฏิบตัิตามมาตรการ  และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่   

3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 สนบัสนนุและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ตามความจ าเป็น 

 ติดตามแนวทางปฏิบตัใินการตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้วเิคราะห์  ประเมินผล  จดัการติดตามและ
รายงานอยา่งเป็นระบบ 

 รายงานค าร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ผู้บริหาร 
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ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบตัิงานที่อาจก่อให้เกิดการ
คอร์รัปชัน่ในแตล่ะหนว่ยงาน 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสมี    หน่วยงานคือ 

1. เลขานกุารบริษัท 

2. ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน 

3. ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

1. บริษัทฯ  จะเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส    ผู้ ร้องเรียน  ผู้ถกูต้องเรียนไว้เป็นความลบั 

2. บริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมลูเทา่ที่จ าเป็น  โดยค านงึถึงความปลอดภยั  และความเสยีหายของผู้รายงาน  
แหลง่ที่มาของข้อมลูหรือบคุคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับความเสียหาย  ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

3. บริษัทฯ  จะไม่กระท าการใด ๆ  อนัไม่เป็นธรรมกบัผู้ที่แจ้งเบาะแส  หรือผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน  ลักษณะงาน  
สถานที่ท างาน  สัง่พกังาน  ข่มขู่  รบกวนการปฏิบตัิงาน  เลิกจ้าง  หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะ
เป็นการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 

บทลงโทษ 

 บคุคลากรของบริษัท  ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุขัน้ตอนของ
การปฏิบตัิงาน  ข้อกลา่วหาเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่อาจสร้างความเสียหาย  เสียช่ือเสียงตอ่บคุคลากรของบริษัท  และ
ท าให้ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ  มวัหมองได้   

บริษัทฯ  จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคคลากรที่ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่
อยา่งเหมาะสม  การลงโทษนีร้วมถึงการเลกิจ้างงาน  ในกรณีที่บริษัทฯ  เห็นวา่จ าเป็น  การกระท าใด ๆ  ท่ีฝ่าฝืนหรือไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  จะได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ  ก าหนดไว้  หรือมีทาตาม
กฎหมาย 

 

.การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการหรือบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนกัว่าจะสง่ผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของ
พนกังาน ชุมชนและสงัคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทัง้หามาตรการป้องกนัก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้
สร้างปัญหา ที่อาจมีสว่นท าให้เกิดการละเมิดสิทธิของชมุชน หรือในพืน้ที่ที่มีการด าเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จดัท ากลไกการ
ร้องเรียนและร้องทกุข์อยา่งเหมาะสม ส าหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เช่ือวา่สทิธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัิอยา่งไม่เป็น
ธรรม   
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4.การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ  ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคญัในการน าพาองค์กรและสงัคมไปสูค่วามยัง่ยืน  จึงมีการ
ดแูลเอาใจใสใ่นเร่ืองความปลอดภยัของพนกังาน   การจ่ายคา่จ้างอยา่งเป็นธรรม  การไมเ่ลอืกปฏิบตัิทัง้ในเร่ืองเพศ  ศาสนา  
เชือ้ชาติ  รวมทัง้การไม่กีคกนัโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ดงันัน้บริษัทฯ  จึงให้ความส าคญัในการ
พฒันาเพิ่มพูนความรู้  ทกัษะการปฏิบตัิงาน  และความเช่ียวชาญเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาประสิทธิภาพการท างานและ
คณุภาพของการให้บริการ  อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานจริง  โดยบริษัทมีนโยบายในการสง่เสริมให้พนกังาน
ได้ฝึกฝนและพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานที่ตนรับผิดชอบ  ทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดงั
ปฏิบตัิงาน  โดยจดัให้มีการฝึกอบรมขึน่ทัง้ภายในและสง่ออกไปอบรมจากสถาบนัภายนอกด้วย 

การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานนัน้ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการตามยทุธศาสตร์ขององค์กร  ในปี 9  กลุม่
บริษัทฯมีรายละเอียดในการพฒันาพนกังานดงันี ้

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคลร่วมกบัฝ่ายสารสนเทศจดักิจกรรมคอฟฟ่ีทอล์ค : ประจ าปี   วนัท่ี   มีนาคม  พศ.   
 หลกัสตูร ความปลอดภยัในการท างานในที่อบัอากาศ “ส าหรับผู้อนญุาต ผู้ควบคมุงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบตัิ ” 

วนัท่ี -  กนัยายน   
 การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบตัิในการซ้อมอพยบหนีไปประจ าปึ  วนัท่ี   ตลุาคม พศ.   
 การรับฟังเร่ืองกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ท าเพื่อวตัถปุระสงค์อะไร วนัท่ี  ตลุาคมคม พศ.  
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การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานนัน้ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการตามยทุธศาสตร์ขององค์กร  ในปี  และ 
  กลุม่บริษัทฯมีรายละเอียดในการพฒันาพนกังานดงันี ้

 

 ปี  ปี  

จ านวนพนกังาน (คน)                     
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมตอ่ปี  (ชัว่โมง)               ,857   

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมตอ่คน  (ชัว่โมง / คน / ปี ) .     8.72   

หลกัสตูรการอบรมภายนอก  (หลกัสตูร)                   39   

หลกัสตูรการอบรมภายใน  (หลกัสตูร)                   16   

คา่ใช้จา่ยในการอบรม  (บาท) , .  , .  

คา่ใช้จา่ยเฉลีย่การอบรมตอ่คน  (บาท / คน / ปี )              2,    
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัิทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและมีความปลอดภยั 
พร้อมทัง้การให้บริการท่ีเป็นเลศิแก่ลกูค้า และพร้อมตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สนิค้า ให้
ค าปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจอยา่งสงูสดุเพื่อการบริโภคอยา่งยัง่ยืน  

บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลกูค้าเก่ียวกับหลกัสตูร “การฝึกอบรมพนกังานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และ
หลกัสตูร “บคุลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดแูลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เพื่อให้ลกูค้าได้ค านึงถึงความปลอดภยัในเร่ือง
ของการใช้ก๊าซปิโตรเลยีม 

 การจดัอบรมหลกัสตูรพนกังานบรรจกุ๊าซปิโตรงเลยีมเหลว ประจ าปี 2559 ณ อาคารทาคนูิ ซี่งจะจดัทกุปี ปีละ 2
ครัง้  
 มีการบรรยายความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว กฎหมายเก่ียวกบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว โดยเจ้าหน้าที่
จากกรมธุรกิจพลงังาน 
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6.การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพฒันาเทคโนโลยีที่
สะอาดและทนัสมยั เพื่อให้ทกุกระบวนการของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพสงูสดุ  

 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3R ดังนี ้       
 Reduce เป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึน้ เช่น การเลอืกใช้สนิค้าที่มีบรรจภุณัฑ์ทีม่ีขนาดใหญ่

แทนสนิค้าที่มีบรรจภุณัฑ์ที่มีขนาดเลก็  การเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ที่มผีลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ  
 Reuse เป็นการน ามาใช้ใหมห่รือการใช้ซ า้ เช่น การน าบรรจภุณัฑ์มาใช้ใสบ่รรจเุคร่ืองใช้หรือสิง่ของ

ตา่งๆ การน าถงุกระดาษหรือถงุพลาสติกมาใช้ซ า้ การใช้กระดาษพิมพ์ทัง้สองหน้า  
 Recycle เป็นการน าขยะหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม ่โดยมกีารคดัแยกและรวบรวมขยะในส านกังานที่

สามารถน าไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหลก็ และอลมูิเนียมเพื่อจ าหนา่ยให้กบั
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง 

 การรณรงค์ประหยดัน า้  ประหยดัไฟฟ้า 

บริษัทฯ  ได้มีการรณรงค์ให้พนกังานมีจิตส านึกด้านการประหยดัน า้และประหยดัไฟฟ้า  ด้วยการปิดไฟฟ้า
แสงสว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเวลาพกัเที่ยง  หรือช่วงเวลาที่ไมม่ีการท างาน  ตลอดจนให้มีการประหยดัการใช้น า้
เพื่อการอปุโภคและบริโภค 

 การสนับสนุนและใช้ผลิตภณัฑ์ที่ค านึงถงึสิ่งแวดล้อม 

การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯจะค านึงถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จึงเลือกซือ้สินค้าและ
ผลติภณัฑ์ที่ผลติจากกระบวนการท่ีค านกึถึงการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  เช่นการใช้ผลติภณัฑ์กระดาษที่ท ามาจากวสัดุ
รีไซเคิล 

    
7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนหรือสงัคมซึง่มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนบัสนนุกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ด้วยการสร้าง
การจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท าให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของ
ชมุชน  โดยในปี   กลุม่บริษัทได้ร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี  ้

 บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่บ้านผู้สงูอายบุางแค     
 บริจาคอปุกรณ์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่ วิทยาลยัเทคนิคบรีุรัมย์ 

 บริจาคอปุกรณ์เพื่อการเรียนการสอนให้แก่วิทยาลยัยโสธร 
 บริจาคอปุกรณ์การเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 บริจาคอปุกรณ์เพื่อการเรียนการสอนแก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯได้มีความเข้าใจอย่างชดัเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการด าเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทฯได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบตัิหรือเคยรับรู้มา โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลมุทัง้
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจสงัคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพฒันาความคิดหรือพฒันาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่า 
บริษัทฯ เปิดให้ผู้ เก่ียวข้องทัง้ในหรือนอกบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการท างาน   

มอบจกัรยานยนต์ไฟฟ้า กบั คณะวิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อทดลอง คณะ
วิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  วนัท่ี   ตลุาคม  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น โดยแตล่ะ
ทา่นไมไ่ด้เป็นพนกังานของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้มีความ
ถกูต้อง เช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สอบทาน
ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้างบริษัท สอบบญัชี  ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.     โดยสามารถดรูายละเอียด
ได้ใน “เอกสแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบับริษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายศกัดิ์ศรี  
อ าพวนั  เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม  

ในปี 2559 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชมุ
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้น ารายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลงัจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นตรงกนัวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม
กบัลกัษณะของธุรกิจ โดยไมพ่บข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในท่ีจะกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่ความถกูต้องและ
ความนา่เช่ือถือของงบการเงิน   รวมทัง้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลเุป้าหมาย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  ทา่น ซึง่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
พนกังาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึง่เป็นไปตาม
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการก ากบัดแูลกิจการอยา่งเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกบั
ข้อก าหนดและแนวปฎิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัท รัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้  ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีของไทย (Thai 

Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ รวมทัง้ได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการจ านวน 6 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระถึง
ข้อมูลที่มีสาระส าคญัในการจดัท างบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของ
วิธีการบนัทกึบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบ
การเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีตามหลกัการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบตอ่งบการเงินดงักลา่วที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบ
แล้ว ซึง่เป็นรายงานความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

 

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ
ความเสีย่งไว้อยา่งชดัเจน และได้สือ่สารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้าใจ รวมทัง้สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้ทกุ
คนในองค์กรตระหนกัวา่การบริหารความเสีย่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามี
ความเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุปัจจยัเสีย่ง และมีประสทิธิผลในการด าเนินงาน รวมทัง้มี
การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ในด้านบุคลากรและการปฎิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมี
ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  
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นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส าหรับปี  ซึ่งได้จดัท า
ขึน้ตามปัจจยัเสี่ยงขององค์กร รวมทัง้ก าหนดขอบเขตการปฎิบตัิงานตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนการทางธุรกิจและการ
ท างานท่ีมีสาระส าคญั 

 

การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการปฎิบัตติามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ปฎิบตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยกรรมการ
บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทัง้ได้จัดท า
นโยบายตอ่ต้านคอรัปชัน่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคณุภาพงานของผู้สอบบญัชีในรอบปีที่
ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้นาย
ไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
3445 และ/หรือ นางณฐพร พนัธุ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี  

 

การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยยึดหลกัความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมลูอย่าง
เพียงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 
เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น ด้วยเง่ือนไขและราคาที่สมเหตสุมผล 

 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ ส าหรับปี  ถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่าง
ถกูต้อง มีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดและข้อผกูพนัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการ
ปฎิบตัิงานที่สอดคล้องตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุง
ระบบการปฎิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึน้และเหมาะกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
 

 
 

(นายเจริญ ประจ าแทน่) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 

สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ณ  วนัท่ี   มกราคม    คณุประเสริฐ บตุร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวม
ร้อยละ .  ของทนุช าระแล้วและคณุประเสริฐด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ 
/ ประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการ 
ในบริษัท 

ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีรา 

(สถานีบริการก๊าซ) 
 

คณุประสทิธ์ิ ตรีวีรานวุฒัน์   ซึง่เป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
เป็นพี่ชายของคณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของ
บริษัทฯ 

บริษัท ปราณีปิโตรเลยีม จ ากดั 

(สถานีบริการก๊าซ) 
 

บริษัท มิดเดิลจี จ ากดั  
(สถานีบริการก๊าซ) 
 

บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลยีม จ ากดั 
เปลีย่นช่ือเป็น ดราก้อน ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(สถานีบริการก๊าซ) 
 

คณุประภศัร์ ตรีวีรานวุฒัน์   ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 เป็นน้องชายของคณุประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ   
ของบริษัทฯ 

บริษัท เอส วี พี กลัปพฤกษ์ ปิโตรเลยีม จ ากดั 
(สถานีบริการก๊าซ) 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 

ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2559 2558 

รายได้ 

จากการ
จ าหนา่ยแก๊ส 

- มิดเดิลจี 

 

- ดราก้อน 
ปิโตรเลยีม 

    
 

- ปราณี 
ปิโตรเลยีม 

 

- เอส วี พี  
กลัปพฤกษ์
ปิโตรเลยีม 

 

 

TG จ าหนา่ยก๊าซ 
LPG  ให้กบับคุคลที่
มีความเก่ียวโยง
ดงักลา่ว  

.  

 

- 
 

 

 

6.21 

 

 

3.37 

14.04 

 

0.61 

 

 

 

8.10 

 

 

6.41 

การท ารายการดงักล่าวเป็นการท าการค้า
ตามปกติ โดยราคาจ าหน่ายประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ค่าน า้ก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่า
น า้ก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จ าหน่ายให้แก่
ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่งเป็นไปตาม
อัตราที่บริษัทก าหนดไว้ตามระยะทางกับ
ลกูค้าทุกราย และมีเง่ือนไขทางการค้าไม่
แตกตา่งกบัการค้ากบัลกูค้ารายอื่น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท า
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ   

รายได้ 

คา่ขนสง่ 
-วีรา 

 

 

-ดราก้อน 
ปิโตรเลยีม 

 

-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลยีม 

 

GG ให้บริการขนสง่
ก๊าซ LPG  ให้กบั
บคุคลที่มีความ
เก่ียวโยงดงักลา่ว 

0.22 

 

 

- 
 

 

- 

0.26 

 

 

0.03 

 

 

0.06 

การท ารายการดงักล่าวเป็นการท าการค้า
ตามปกติคา่ขนสง่เป็นไปตามอตัราที่บริษัท
ก าหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย 
และมีเง่ือนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากบัลกูค้ารายอื่น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท า
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ   
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2559 2558 

รายได้ 

คา่สนิค้า 

และบริการ 

-มิดเดิลจี 

  
TT  ขายอะไหล่
อปุกรณ์ระบบแก๊ส 
ให้บคุคลที่มคีวาม
เก่ียวโยงดงักลา่ว 

 

 

0.09 

 

 

 

 

0.05 

 

 

 

 

 

การท ารายการดงักล่าวเป็นการท าการค้า
ตามปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตัง้
ระบบแก๊ส เ ป็นไปตามอัตราที่ บ ริ ษัท
ก าหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเง่ือนไข
ทางการค้าไม่แตกต่างกบัการค้ากบัลกูค้า
รายอื่น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท า
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ 
   

รายได้ 

คา่สนิค้า 

และบริการ 

- มิดเดิลจี 

 

-วีรา 

 

-ปราณี 
ปิโตรเลยีม 

 

-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลยีม 

 

RE  ให้บริการ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภยักบั
บคุคลที่มีความ
เก่ียวโยงดงักลา่ว 

0.088 

 

0.007 

 

- 
 

 

.  

0.009 

 

0.010 

 

0.010 

 

 

.  

การท ารายการดงักล่าวเป็นการท าการค้า
ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม
อัตราที่บริษัทก าหนดไว้กับลูกค้าทุกราย 
และมีเง่ือนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากบัลกูค้ารายอื่น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท า
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ    

รายได้อื่น -มิดเดิลจี 

 

 

TG ให้บริการอบรม
พนกังานบรรจแุก๊ส 
ให้แก่บริษัท
ดงักลา่ว 

- 
 

 

 

 

0.003 

 

 

การท ารายการดงักล่าวเป็น ตามลกัษณะ
การท าธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ
พนกังานของสถานีบริการซึง่เป็นลกูค้าของ
บริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที่บริษัท
ให้บริการลกูค้ารายอื่น และมีเง่ือนไขทาง
การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากบัลกูค้าราย
อื่น 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท า
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ 
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นโยบายและการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

นโยบายของบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัท ฯ มี
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความจ าเป็นตอ่การท ารายการ
ดงักลา่ว และการมีเง่ือนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกบัการท า
รายการระหว่างบริษัทและบุคคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส
และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิ
หรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน  บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวและจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยทัง้นี ้บริษัทฯไมม่ีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัทฯ 

 เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ในกรณีที่บริษัทฯมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่มีความ
ขดัแย้งอนัเนื่องจากกรรมการหรือผู้บริหารทา่นใด ในการพิจารณาอนมุตักิารท ารายการดงักลา่วกรรมการหรือผู้บริหาร
ทา่นนัน้จะไมม่ีอ านาจออกเสยีงในการอนมุตัใิห้ท ารายการ และจะไมเ่ข้าร่วมการประชมุในวาระดงักลา่ว 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ
ที่ส าคญัของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย เพื่อให้การตดัสนิใจเข้าท ารายการดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาตเลขที่ 
ปี 2557 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นายไพบลู ตนักูล  

ปี 2558 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นายไพบลู ตนักูล  

ปี 255  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั นายไพบลู ตนักูล  

 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58  ธ.ค.  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  286.51 21.08       90.10     11.70  186.78 32.32 

เงินลงทนุชัว่คราว 69.96 5.15 .  .  - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ  310.19 22.83 .  .  80.32 13.90 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

- -      .   .  - - 

 สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ   31.62 .         .   .  61.62 10.66 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  12.44 .  .   .   0.17 0.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 710.72 .  4 .  .  328.89 56.91 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 

 เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระค า้
ประกนั  

67.36 .  40.46       5.25  31.47 5.45 

 ลกูหนีก้ารค้าก าหนดช าระเกินกวา่ 
1 ปี  

- -  -    1.43 0.25 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม - สทุธิ  - -      167.25     21.71  - - 
 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - 
สทุธิ  

4.52 .           4.86       0.63  5.21 0.90 

 ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ –  
สทุธิ  

519.55 38.23 203.14 26.37 208.38 36.06 

คา่ความนิยม .  1.43 - - - - 
 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ  7.16 0.53 0.72 0.09 0.98 0.17 

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  4.14 0.30 6.00 0.78 0.99 0.17 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  .  1.92 0.60 0.08 0.53 0.09 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58  ธ.ค.  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน .  47.70    423.03    54.91  248.99 43.09 

รวมสินทรัพย์ ,358.95 100.00    770.37   100.00  577.88 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีส้ินหมุนเวียน           

เงินเบกิเกินบญัชี  - - 0.06 0.01 - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น    162.74 11.98 84.68 10.99 157.60 27.27 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน  

- - 214.17 27.80  - 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

45.02 3.31 6.00 0.78 6.54 1.13 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทาง
การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี  

1.83 0.13 0.79 0.10 - - 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่าย  - - 9.88 1.28 2.39 0.41 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  16.76 1.23 0.76 0.10 0.82 0.14 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 226.35 16.65 316.34 41.06 167.35 28.96 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ ยืมระยะยาว  245.46 18.06       28.10       3.65  34.10 .  

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 
สทุธิ  

3.79 0.28         3.11       0.40  - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  2.72 0.20         1.67       0.22  0.83 .  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  - -         1.01       0.13  0.42 .  

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน  23.00 1.70          4.96       0.64  0.82 .  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  274.97 20.24     38.85      5.04  36.17 .  

รวมหนีส้ิน   501.32 36.89 355.19 46.11 203.52 .  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

          

ทุนเรือนหุ้น            

  - ทนุจดทะเบียน  600.00 44.15 600.00   77.88  200.00 .  

  - ทนุท่ีออกและช าระแล้ว  400.00 29.43 200.00    25.96  200.00 .  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 305.53 22.48    106.64     13.84  106.64 .  

สว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั  
ส ารองตามกฎหมาย 

20.64 

 

5.45 

1.52 

 

0.40 

      20.64  

 

4.32 

    2.68 

 

0.56   

20.64 

 

.  

.  

 

.  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58  ธ.ค.  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ก าไรสะสม  72.57 5.34  83.58  10.85  .  .  

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  804.19 59.18 415.18 53.89 .  .  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 53.44 3.93 - - - - 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  857.63 63.11 415.18 53.89 .  .  

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,358.95 100.00    770.37   100.00  577.88  100.00  

 

งบก าไรขาดทุน 

  งบการเงนิรวมส าหรับ 

ปี 2559 ปี 2558  ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้            

รายได้จากการขายและบริการ  1,589.19 .  1,352.88 100.00 ,204.26 100.00 

ต้นทนุขายและบริการ  1,473.90 .  1,196.31 88.43 1,100.43 91.38 

ก าไรขัน้ต้น  115.29 .  156.57 11.57 103.83 8.62 

รายได้อ่ืน  63.55 .  11.80 0.87 9.08 0.75 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  178.84 .  168.37 12.45 112.91 9.38 

คา่ใช้จ่ายในการขาย  19.86 1.25 24.20 1.79 26.28 2.18 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  100.22 6.31 61.41 4.54 50.96 4.23 

ก าไรจากการด าเนินงาน  58.76 3.70 82.77 6.12 35.67 2.96 

ต้นทนุทางการเงิน  9.86 0.62 3.15 0.23 1.53 0.13 

สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทร่วม .  1.30 - - - - 
สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม - - .  .  - - 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  .  1.77 80.85 5.98 34.14 2.83 

ภาษีเงินได้  .  0.49 15.47 1.14 6.96 0.58 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  .  1.28 65.38 4.83 27.18 2.26 

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน  .  0.03 .  .  - - 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  .  .  .  .  27.18 2.26 

การแบ่งปันก าไร        

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  .  .  .  .  27.18 2.26 

สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่
อ านาจควบคมุ  

.  .  - - - - 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  .  .  .  .  27.18 2.26 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม      - - 
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  .  .  .  .  27.18 2.26 

สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่
อ านาจควบคมุ  

.  .  - - 
- - 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  .  .  .  .  27.18 2.26 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

 ก าไรก่อนภาษีเงินได้  .  80.85 34.14 

 คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  .  16.18 14.93 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (0.12) (0.34) (2.08) 
 คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือ (กลบัรายการ)  (6.63)   

  คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยัและเคล่ือนไหวช้า   17.77 0.51 

 คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า  - - - 
 (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและ
อปุกรณ์ - สทุธิ  (4.71) (0.03) (0.05) 
สว่นแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากบริษัทร่วม .  (1.23) - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม ( . ) - - 
ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ( . ) - - 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของเงินลงทนุ ( . ) - - 
ผลขาดทนุจากการตีราคาใหมข่องหลกัทรัพย์ .  - - 
 ดอกเบีย้รับ  ( . ) (4.69) (1.39) 
ต้นทนุทางการเงิน .  .  1.53 

  .  .  47.59 

 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน :    

 - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  .  (45.87) (5.69) 
 - สนิค้าคงเหลือ  20.37 0.81 (17.13) 
 - สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  ( . ) (0.48) (0.07) 
 - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  .  (0.07) 0.34 

 - เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  ( . ) (72.89) 59.33 

 - หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน  10.47 (0.07) (0.34) 
 - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.79 0.14 0.17 

 - หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน  3.16 4.14 0.49 

 เงนิสดจากการด าเนินงาน  64.02 (2.63) 84.69 

 - ดอกเบีย้จ่าย  (9.86) (3.15) (1.53) 
 - ภาษีเงินได้จ่าย  (38.99) (12.26) (8.21) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  15.17 (18.04) 74.95 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :    

 เงินสดจ่ายลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ( . ) (166.01) - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม .  - - 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

 เงินจ่ายซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (312.38) (4.79) (7.27) 
 เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์  8.92 0.15 0.10 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะสัน้ 59.80 - - 
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (129.57) (0.23) - 
 เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั  

18.57 30.30 - 

 ดอกเบีย้รับ  10.71 3.77 1.39 

เงินสดรับจากการรับช าระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจการอ่ืน .  - - 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ( . ) (114.75) - 
 เงินฝากท่ีมีภาระค า้ประกนั  ( . ) (8.98) (26.40) 
  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

 

( . ) ( . ) (32.18) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :    

 เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  .  214.17 - 
จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ( . ) - - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลภายนอก .  - - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน .  - - 
 จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (43.62) (6.54) (6.54) 
 เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   - - 
 จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   - - 
 เงินสดรับจากการเพิม่ทนุ  200.00 - 151.28 

เงินสดรับจากส่วนเกินมลูคา่หุ้น 198.88 - - 
 จ่ายเงินปันผล  (26.16) (24.00) (25.95) 
 เงินสดจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน  (1.18) (1.79) (3.95) 
  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 
 

397.75 .  114.84 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ - สทุธิ  196.47 (96.74) 157.61 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  90.04 186.78 29.17 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  286.51 90.04 186.78 

 เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร - 0.06 - 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด .  90.10 186.78 

 รายการที่ไม่กระทบเงนิสด     

 ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์โดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในเจ้าหนีอ่ื้น)  6.84 0.16 0.18 

ซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนโดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในเจ้าหนีอ่ื้น) .  - - 
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งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2557 

 ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน  .  5.69               -    
เงินปันผลค้างจ่าย  .  -               -    
    

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

 LIQUIDITY RATIO      

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เท่า) .  1.10 1.97 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เท่า) .  0.96 1.60 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เท่า) .  (0.07) 0.54 

 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เท่า) .  12.93 16.12 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  (วนั) .  28.22 22.65 

 อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ  (เท่า) .  18.35 20.64 

 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย  (วนั) .  19.89 17.68 

 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) .  9.88 8.61 

 ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) .  36.96 42.40 

 Cash Cycle  (วนั) .  11.15 (2.07) 
  
PROFITABILITY RATIO  

    

 อตัราก าไรขัน้ต้น  (%) .  11.57 8.62 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) .  5.98 2.83 

 อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร  (%) .  (22.31) 2 .  

 อตัราก าไรสทุธิ  (%) .  4.83 2.26 

 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) .  4.10 9.12 

  
EFFICIENCY RATIO  

    

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) .  9.70 5.71 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  (%) .  9.84 19.85 

 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  (เท่า) .  2.01 2 .  

  
FINANCIAL POLICY RATIO  

    

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น  (เท่า) .  0.46 0.54 

 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระ
ผกูพนั  

(เท่า) .  (6.27) 1.88 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล     (%) .  91.40 95.48 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ผ่านการบริหารจัดการของ
บริษัท และบริษัทย่อย โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว การตดิตัง้ระบบก๊าซ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวศิวกรรม ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ดงันี ้

 

 

ในปี  กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทัง้สิน้ ,589.19 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 ท่ีมีรายได้ 
,352.88 ล้านบาท เกิดจากการรวมรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (“ซี 

เอ แซด”) ซึ่งเปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตัง้แตว่นัท่ี  เมษายน  ในงบการเงินรวมส าหรับปี  

กลุม่บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี  จ านวน .  ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี  
ท่ีมีรายได้ .  ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ .  ทัง้นีร้ายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง 
เน่ืองจากผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้พลงังานในภาคขนส่งมากขึน้ ประกอบกับกลไกตลาดของราคาพลงังานกระทบต่อ
ความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้รายได้จากการตดิตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจากปีก่อน
ด้วย  

หากพจิารณาสดัสว่นรายได้ของกลุม่บริษัท รายได้จากการจดัหาและจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และรายได้
จากงานรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นรายได้หลกัของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.12 และร้อยละ 0.60 ของรายได้รวม
ตามล าดบั 

 

 

 2557  2558  2559

ท อ คว ลอ  41.24 53.74 61.43

อ 43.16 259.13 645.15

้ 17.08 11.44 7.92

 21.34 21.00 14.68

  LPG 1,081.42 1,007.57 860.01

1,081.42 1,007.57 
860.01

43.16 259.13 645.15

-

 400

 800

 1,200

 1,600

รายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท

1,204.24
1,352.88

1,589.19
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

รายได้ 

รายได้รวมของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้อ่ืน โดยรายได้จาก
การขายถือเป็นรายได้หลกัของกลุม่บริษัท คดิเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 74 - 90  ของรายได้รวมตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทัง้นี ้
ระหว่างปี 255 – 255  กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ท่ี 1,213.33 ล้านบาท 1,364.68 ล้านบาท และ , .  ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นการเติบโตในอัตราร้อยละ 12.47 และ ร้อยละ .  ต่อปี ในปี 255  และ 255  ตามล าดบั ส าหรับปี 
255  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากบั , .  ล้านบาทปรับตวัเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ .  จากปี 
255  ท่ีมีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ , .  ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการรับรู้รายได้จากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท สามารถจ าแนกได้เป็น  กลุม่หลกั ได้แก่ รายได้จากการจดัจ าหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการขนสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการตดิตัง้
ระบบก๊าซรถยนต์ และรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม ซึ่งรายได้ทัง้  กลุ่มนัน้ 
แบง่แยกการประกอบธรุกิจกนัระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อย  

รายละเอียดรายได้จากการขายและให้บริการจ าแนกตามประเภทธุรกิจ  
 ระหว่างปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ดังนี ้

  
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

.   จดัหาและจดัจ าหน่าย 

ก๊าซ LPG 

TG .  54.12 1,007.57 74.48 1,081.42 89.80 

.   บริการขนส่ง GG .  0.92 21.00 1.55 21.34 1.77 

.  บริการรับเหมาก่อสร้าง TT,CAZ 645.15 40.59 259.13 19.15 40.55 3.37 

4. จ าหน่ายอปุกรณ์ติดตัง้ระบบ
แก๊ส 

TT 7.92 0.50 11.44 0.85 19.70 1.63 

5. บริการตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวิศวกรรม 

RE 61.43 3.87 53.74 3.97 41.25 3.43 

รวมรายได้จากการขาย /
บริการ 

 1,589.19 100.00 1,352.88 100.00 1,204.26 100.00 

- รายได้จากการขาย  867.93 54.61 1,019.00 75.32 1,101.13 91.44 

- รายได้จากบริการ  721.26 45.39 333.88 24.68 103.13 8.56 
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รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาจากการด าเนินงานของ TG โดย TG เป็นผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิงตาม
มาตรา 7 ของพระราชบญัญัตกิารค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ในการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) โดยระหวา่ง
ปี 255  – 255  รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซ LPG มีการปรับตวัลดลงจาก 1,081.42 ล้านบาท เป็น 1,007.57 ล้านบาท และ 

.  ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลงในอัตรา ร้อยละ 6.83 ในปี 2558 และร้อยละ .  ในปี 255  ซึ่งเกิดจากการมี
ทางเลือกในการใช้พลงังานในภาคขนส่งมากขึน้ รวมทัง้กลไกตลาดของราคาพลงังานกระทบต่อความต้องการใช้ LPG ใน
ภาคขนส่ง ท าให้ปริมาณการใช้ก๊าซเชือ้เพลิงด้านขนส่งลดลง ทัง้นี ้รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซ LPG ถือเป็นรายได้หลกัท่ี
ส าคญัคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 4 - 90 ของรายได้จากการขายและบริการตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

      รายละเอียดการจ าหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลวระหวา่งปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ดงันี ้  
หน่วย : ตัน ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ปริมาณจ าหน่ายก๊าซ LPG ,202 48,775 ,385 

อัตราการเตบิโต -1.17 % -11.93% -1.26% 

ราคาขายตอ่ตนั 17,842 20,657 19,526 

อัตราการเปล่ียนแปลงราคา -13.62% 5.79% 0.75% 

 

ทัง้นีก้ารปรับตัวลดลงของรายได้จากการจ าหน่ายก๊าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปัจจัย 2 ประการ คือ  

(1) ปริมาณการจ าหน่ายก๊าซ LPG ลดลง เน่ืองจากสถานการณ์ราคาน า้มนัท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้บริโภค
ไมน่ิยมใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนสง่  

(2) การปรับราคาขายของ LPG ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานมีการปรับ
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน า้มันเชือ้เพลิงในระหว่างปี 2557 และการแข่งขนัทางด้านราคาของผู้ ค้ามาตรา   
สง่ผลให้ราคาจ าหน่ายก๊าซ LPG มีการปรับตวัเพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

รายได้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 รายได้บริการขนส่งมาจากการด าเนินงานของ GG โดย GG ท าหน้าท่ีให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ลกูค้า โดย
ปัจจบุนัมีรถขนส่งก๊าซทัง้สิน้  คนั ในระหวา่งปี 255  – 255  รายได้สว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 59 - 4 ของ GG เป็นการ
ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมลูค่าประมาณ  –  ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้ในการให้บริการขนส่ง
ให้แก่บุคคลภายนอกในปี 255  – 255  มีมลูค่าเท่ากับ 21.43 ล้านบาท 21.  ล้านบาท และ .  ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.  – 1.  ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้ลกูค้าขนส่งรายใหญ่
ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ท่ีปตท. ต้องท าการขนส่งจากคลงัท่าโรงโป๊ะ จังหวดัชลบุรีไปยังคลงัของ
ปตท. ท่ีภมูภิาคตา่งๆ เช่น นครสวรรค์ ล าปาง ขอนแก่น เพ่ือกระจายให้แก่ผู้ค้ามาตรา 7 ท่ีมีโควตารับแก๊สท่ีคลงัภมูภิาค โดย
รายได้ค่าขนส่งในสดัส่วนประมาณร้อยละ 85 ของการให้บริการขนส่งของปตท. เป็นการขนส่งให้ระหว่างคลงัท่าโรงโป๊ะ 
จงัหวดัชลบรีุไปยงัคลงันครสวรรค์ตามโควตาการรับก๊าซของ TG เอง  

 ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทได้เพิ่มผลิตภัฑณ์การให้บริการขนส่ง โดยเร่ิมให้บริการขนส่งแอมโมเนียตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน  และให้บริการขนส่งวตัถดุิบส าหรับการก่อสร้าง ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม  จึงรับรู้รายได้จากการให้บริการ
ขนสง่ดงักลา่วในงบการเงินรวมส าหรับปี  จ านวน .  ล้านบาท  
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รายได้จากการติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

 รายได้จากการติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ด าเนินการโดย TT โดย TT เป็นผู้ ให้บริการติดตัง้ระบบก๊าซในรถยนต์ ไป
จนถึงการจ าหน่ายอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊าซ รายได้จากการตดิตัง้ระบบก๊าซในรถยนต์มีมลูค่าและสดัส่วนลดลงอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา จากสดัสว่นร้อยละ 1.42 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุม่บริษัทในปี 2557 
เหลือเพียงร้อยละ .  ในปี 255  และปรับลดลงเป็นร้อยละ .  ในปี 255  

การปรับตวัลดลงของรายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบก๊าซและอปุกรณ์ของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเป็นผลมาจาก
การลดลงในส่วนของการติดตัง้ระบบก๊าซของรถยนต์เป็นหลกั เกิดจากการลดลงของจ านวนรถยนต์ท่ีมาติดตัง้ เน่ืองจาก
ราคาน า้มนัในตลาดโลกลดลง จึงท าให้ไมมี่แรงจงูใจในการตดิตัง้ระบบก๊าซในรถยนต์ 

รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้าง 

รายได้จากการบริการรับเหมาก่อสร้าง ด าเนินการโดย TT และ CAZ โดยเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน า้มัน
และแก๊ส และงานรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั ซึ่งรับรู้รายได้จากการบริการรับเหมาก่อสร้าง ตามขัน้ความส าเร็จของงาน  

 ส าหรับรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 255  มีมลูค่าเพียง .  ล้านบาท เน่ืองจากอยู่ในช่วง
เร่ิมต้นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG ซึ่งรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงาน  โดยรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างดงักล่าวฝนปี  จ านวน .  ล้านบาท ทัง้นีร้ายได้จากการให้บริการับเหมาก่อสร้าง
เพิ่มขึน้อย่างมากในปี  เน่ืองจาก CAZ เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วันท่ี  
เมษายน  ซึ่งมีผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน า้มนัและแก๊สจ านวน .  
ล้านบาท แสดงรวมอยู่ในรายได้จากการให้บริการ จากเดมิท่ีเคยรับรู้เพียงแคส่ว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม 

นอกจากนีใ้นระหวา่งปี  กลุม่บริษัทยงัรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานจากการรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยั จ านวน .  ล้านบาท ประกอบกบัรายได้คา่บริการรับเหมาก่อสร้างคลงัก๊าซ LPG จ านวน .  ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปีก่อนท่ีรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างคลงัก๊าซ LPG จ านวน .  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างด้านน า้มนัและแก๊สท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้างและยงั
ไมรั่บรู้รายได้ จ านวน .  ล้านบาท และได้รับหนงัสือเจตนาจ้างแล้วอีกจ านวน .  ล้านบาท ประกอบกบังานรับเหมา
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั ท่ีเหลืออีกประมาณ .  ล้านบาท ซึ่งคาดวา่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในไตรมาส  ปี   
  

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

 รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด าเนินการโดย RE โดย RE ท าหน้าท่ี
ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุปกรณ์ความดนั โดยระหวา่งปี 255  – 255  มีมลูคา่เท่ากับ 
41.25 ล้านบาท 53.47 ล้านบาทและ .  ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 3 - 4 ของรายได้จากการ
ขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท  โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ในปี  เน่ืองจากปริมาณงานทดสอบครบวาระถังขนส่งก๊าซ
ธรรมชาต ิและคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิม่ขึน้ 
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ต้นทุนขายและบริการ 

  
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % * ล้านบาท % * ล้านบาท % * 
ต้นทนุการจดัหา  
จดัจ าหน่ายก๊าซ LPG  

TG 

 

807.98 93.95 935.45 92.84 1,016.42 93.99 

ต้นทนุการขนสง่ก๊าซ LPG GG 11.75 80.04 16.64 79.24 17.95 84.11 

ต้นทนุการบริการรับเหมาก่อสร้าง TT,CAZ 612.83 94.99 188.31 72.67 30.78 75.91 

ต้นทุนจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตัง้
ระบบแก๊ส 

TT 3.31 41.79 26.18 228.85 14.73 74.77 

ต้นทนุการบริการทดสอบและ
ตรวจสอบความปลอดภยั 

ทางวศิวกรรม 

RE 38.03 61.91 29.73 55.32 20.55 49.82 

รวมต้นทุนขายและบริการ  1,473.90 92.74 1,196.31 88.43 1,100.43 91.38 

   หมายเหตุ:   * เปรียบเทียบอตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้จากแตล่ะธรุกิจ 

ต้นทนุขายและบริการของกลุม่บริษัท ระหวา่งปี 255  – 255  เท่ากบั 1,100.43 ล้านบาท 1,196.31 ล้านบาท และ 
1,473.90 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91.38 ร้อยละ 88.43 และร้อยละ .  ของรายได้จากการขาย
และบริการในแตล่ะช่วงเวลาตามล าดบั  

 

ต้นทุนการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ต้นทนุการจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้นทนุการด าเนินงานในสว่นของ TG ซึ่งประกอบด้วย ต้นทนุคา่ก๊าซ 
LPG ค่าขนส่งจากคลงัก๊าซปตท. ไปยังสถานท่ีส ารองหรือพกัก๊าซ และค่าบริการผ่านคลงั โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทนุท่ีผนั
แปรกบัปริมาณการขาย 

 โดยระหวา่งปี 255  – 255  บริษัทฯ มีต้นทนุจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเท่ากบั 1,016.42 ล้านบาท 935.45 ล้าน
บาท และ 807.98 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 93.99 ร้อยละ 92.84 และร้อยละ 93.95 ของรายได้จากการ
จ าหน่ายก๊าซ LPG จะเห็นได้วา่มีการปรับตวัลดลงของต้นทนุก๊าซ LPG ในปี 2558 เกิดจากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน โดยการยกเลกิการน าสง่เงินเข้ากองทุนน า้มนัเชือ้เพลิง 
ท าให้บริษัทมีก าไรจากการเก็บรักษาสนิค้าคงเหลือในช่วงท่ีมีการยกเลกิเงินสมทบกองทนุดงักล่าว  

 

ต้นทุนการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ต้นทุนการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ค่าน า้มันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา และคา่เส่ือมราคารถขนสง่  

 โดยระหว่างปี 255  – 255  กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการให้บริการขนส่งจ านวน 17.95 ล้านบาท .  ล้านบาท และ 
.  ล้านบาทตามล าดบั โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 7  - 84 ของรายได้จากการให้บริการขนสง่  
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ต้นทุนบริการติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

 ต้นทนุในการให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ ซึ่งกลุม่บริษัทบนัทึกรับรู้เป็นรายได้จากการขายนัน้มีต้นทนุสว่นใหญ่
เป็นคา่อปุกรณ์ในการตดิตัง้ อนัได้แก่ ถงัก๊าซและอปุกรณ์เป็นหลกั โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 ของต้นทนุจากการขาย 

 ในระหวา่งปี 255  – 255  กลุม่บริษัทมีต้นทนุการให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ จ านวน .  ล้านบาท .  
ล้านบาท และ .  ล้านบาทตามล าดบั โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ -  ของรายได้จากการให้บริการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  
ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทได้ตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าส าหรับสินค้าคงเหลือของธุรกิจติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์เพิ่มขึน้ใน
ระหวา่งปี 2558 จ านวน .  ล้านบาท เน่ืองจากคาดวา่ธุรกิจนีไ้ม่สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต ท าให้อตัราต้นทุนขาย
เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ .  ตอ่ยอดขายในปี 2558 

 

ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง 

 ต้นทนุในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างนัน้ ต้นทนุหลกัจะประกอบด้วย ต้นทนุคา่วสัดงุานก่อสร้าง ต้นทนุคา่แรงงาน 
ทัง้ส่วนของพนักงานและค่าจ้างเหมา ต้นทุนค่าออกแบบ ค่าท่ีปรึกษา ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ ส าหรับงาน
รับเหมาก่อสร้างแก๊สและน า้มนั ต้นทุนค่าวสัดงุานก่อสร้างและค่าแรงงานถือเป็นต้นทุนหลกัคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  ของ
ต้นทนุคา่บริการทัง้สิน้  

ทัง้นี ้ส าหรับงานรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีต้นทุนค่าก่อสร้างโดยรวมสงูกวา่
รายได้จากการให้บริการ กลุ่มบริษัทจึงรับรู้ผลขาดทุนจ านวน .  ล้านบาทเป็นต้นทุนค่าบริการส าหรับปี  ในงบ
การเงินรวม ส่งผลให้อัตราก าไรขัน้ต้นโดยรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงจาก . % ในปี  เหลือ . % ในปี 

 

 

ต้นทุนการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 

ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังาน คา่วสัดสุิน้เปลือง เป็นหลกัโดยคดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ  - 7  ของต้นทนุในการให้บริการตลอดช่วงเวลา 3 

ปี ท่ีผา่นมา โดยระหวา่งปี 2557 – 2559 กลุม่บริษัทมีต้นทนุการให้บริการตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรม เป็นมลูค่า
เท่ากับ 20.55 ล้านบาท 29.73 ล้านบาท และ 38.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 – 62 ของรายได้จากการ
ให้บริการตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรมในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นีก้ารปรับตวัเพิม่ขึน้ของต้นทนุในการให้บริการของ 
RE นัน้เป็นผลมาจากการเพิม่และพฒันาบคุลากรของ RE เพ่ือรักษาคณุภาพของบคุลากรและรองรับการขยายตวัในอนาคต 

 

รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนของกลุม่บริษัทส าหรับปี  จ านวน .  ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุระยะสัน้ 
ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ท่ีเลกิใช้งานแล้ว ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั) 
จ านวน 25.42 ล้านบาท และก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในซี เอ แซด สว่นท่ีมีอยู่เดมิก่อนการ
ซือ้ธรุกิจเพิม่ จ านวน .  ล้านบาท 
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปี 255  – 255  มีมลูค่าเท่ากับ 77.24  ล้านบาท 85.61 

ล้านบาท และ .  ล้านบาทตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6.41 ร้อยละ 6.33 และร้อยละ .  ของ
รายได้จากการขายและการให้บริการตามล าดบั  

ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ .  – 34.02 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ด้วย
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งสินค้าหลกั คือ ก๊าซ LPG ซึ่งเป็นสินค้าท่ีแข่งขนัด้วยราคาและคณุภาพในการ
ให้บริการในการจดัสง่ให้ตรงตามก าหนดเวลา ท าให้กลุม่บริษัทไมจ่ าเป็นต้องมีคา่ใช้จ่ายในการสนับสนนุการขายท่ีสงูมากนัก 
โดยคา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเก่ียวข้องกบัพนกังานขาย และคา่ขนสง่ก๊าซ LPG ไปยงัลกูค้า 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารนัน้ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัพนกังานและค่าเส่ือมราคา โดย
คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ -  ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา ทัง้นีค้่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส าหรับปี  เพิ่มขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากการขึน้เงินเดือนประจ าปี และมีบุคลากรในการท างานเพิ่มขึน้ ประกอบกับการ
รวมคา่ใช้จ่ายในการบริหารของซี เอ แซด หลงัจากเปล่ียนสถานะเป็นบริษัทย่อยเข้ามาในงบการเงินรวมจ านวน .  ล้าน
บาท ซึ่งร้อยละ 61 เป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  
 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จ่ายในการขาย .  16.54 24.20 28.27 26.28 34.02 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร .  83.46 61.41 71.73 50.96 65.98 

รวม 120.08 100.00 85.61 100.00 77.24 100.00 

%รายได้จากการขาย/บริการ 

- คา่ใช้จ่ายในการขาย 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

7.56% 

1.25% 

6.31% 

 6.33% 

1.79% 

4.54% 

 6.41% 

2.18% 

4.23% 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  กลุ่มบริษัทมีสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั จ านวน .  ล้านบาท ก่อน
จ าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่วออกไปในวนัท่ี 30 มถินุายน 2559 และมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ านวน .  ล้านบาท ก่อนการซือ้หุ้นเพิม่ทนุเพิม่จากการถือหุ้น . % เป็น . % ในวนัท่ี  เมษายน  

 

ความสามารถในการท าก าไร 

จากข้อมลูในสว่นของต้นทนุขายและบริการข้างต้นนัน้ ความสามารถในการท าก าไรในสว่นของก าไรขัน้ต้นของการ
ประกอบธรุกิจจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นธรุกิจในลกัษณะค้าสง่อยู่ท่ีระดบัประมาณร้อยละ 6 – ร้อยละ 7 ตลอด
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ในขณะท่ีธุรกิจบริการ ทัง้การให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว การรรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ระบบ
ก๊าซ และการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม อัตราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างคงท่ี จะมีเพียงการตัง้
ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าส าหรับสินค้าคงเหลือของธรุกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์เพิ่มขึน้ในระหว่างปี 2558 ท่ีท า
ให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง 
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ระหว่างปี 255  – 255  กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิเท่ากับ .  ล้านบาท 65.38 ล้านบาทและ .  ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอัตราก าไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 2.26 ร้อยละ 4.83 และร้อยละ .  ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการในแต่ละปี โดยเม่ือพจิารณารายละเอียดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ข้างต้นแล้วพบวา่ การปรับตวัเพิ่มขึน้ของก าไร
สทุธิในปี 2558 เกิดจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้ในระหว่างปี และการลดลงของก าไรสทุธิในปี 2559 

เกิดจากขาดทนุจากงานรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 

ส่วนประกอบของทรัพย์สิน  

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเท่ากบั 577.88 ล้านบาท .  ล้านบาท และ , .  ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยสว่นประกอบของสนิทรัพย์ท่ีส าคญัแสดงได้ดงันี ้

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสด/รายการเทียบเท่า 286.51 21.08 .  .  186.78 32.32 

เงินลงทนุชัว่คราว .  .  .  .  - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 310.19 22.82 .  .  80.32 13.90 

สนิค้าคงเหลือ 31.62 2.33 .  .  61.62 10.66 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม - - .  .  - - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน .  .  .  .  0.17 0.03 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - .  .  - - 
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 519.55 38.23 .  .  208.38 36.06 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน .  .  .  .  40.61 7.28 

รวมสินทรัพย์ ,358.95 100.00 .  100.00 577.88 100.00 

 

สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า และท่ีดนิ อาคารและ
อปุกรณ์ โดยสนิทรัพย์  รายการหลกั คดิเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 8  ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท โดยในระหวา่งปี 

 กลุม่บริษัทได้เข้าลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั โดยถือหุ้ นในสดัสว่น . % ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้ว และบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั โดยถือหุ้นในสดัสว่น . % ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว เพ่ือกระจาย
ความเส่ียงในการด าเนินธรุกิจ ท าให้เงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ ในระหวา่งปี  กลุม่บริษัทได้เพิม่สดัสว่นการ
ลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น . % เน่ืองจากเลง็เห็นศกัยภาพในการเตบิโตจากธรุกิจรับเหมา
ก่อสร้าง เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทนุใน 
บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ออกไปเน่ืองจากผลประกอบการไมไ่ด้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ท าให้ระยะเวลาคุ้มทนุ
ของโครงการเล่ือนออกไปมาก  
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  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG .  .  44.36 34.42 .  .  

TT .  .  59.06 45.83 .  .  

RE .  .  22.22 17.24 .  .  

GG .  .  3.23 2.51 .  .  

CAZ .  .  - - - - 
               ลูกหนีก้ารค้า 310.19 100.00 128.87 100.00 .  100.00 

 

ณ สิน้ปี 2557 - 2559 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่าเท่ากับ 80.32 ล้านบาท 128.87 ล้าน
บาทและ 69.13 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 14 - 23 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตลอด
ช่วงเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา โดยลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ่าย
ลว่งหน้า รายได้ค้างรับ รายได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระ และลกูหนีก้รมสรรพากร ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าถือเป็นสว่นประกอบหลกัของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น โดยมีมลูค่าเท่ากับ 63.11 ล้านบาท .  ล้านบาท และ .  ล้านบาท ณ สิน้ปี 255  – 
255  ตามล าดบั 

ลูกหนีก้ารค้าของ TG ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการก๊าซท่ีกระจายอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการให้
ระยะเวลาสินเช่ือแก่สถานีบริการ 7 - 10 วนั ในส่วนของลกูหนีก้ารค้าของ TT นัน้ ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากงาน
ระบบท่ออุตสาหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจากการติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์นัน้ TT รับช าระจากลกูค้าเป็นเงินสดเม่ือท าการติดตัง้
แล้วเสร็จ ในสว่นของ RE นัน้ ณ สิน้ปี 255  สว่นใหญ่ประกอบด้วยลกูหนีก้ลุม่โรงงานอุตสาหกรรม รถขนสง่ และผู้ค้าน า้มนั
เชือ้เพลิง ตามมาตรา  ซึ่งมีระยะเวลาการให้สินเช่ือ  -  วนั ส่วนลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นของ CAZ ประกอบด้วย
ลกูหนีก้ารค้าจากงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาสินเช่ือ -  วนั และรายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง จ านวน .  ล้านบาท  

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยการวเิคราะห์ยอดลกูหนีต้ามระยะเวลาการค้าง
ช าระ ประกอบกับการพิจารณายอดลูกหนีร้ายตัว ทัง้นี ้กรณีลูกหนีค้งค้างช าระนานเกิน 18 เดือน และมีมูลค่าเกินกว่า 
500,000 บาท กลุ่มบริษัทมีนโยบายด าเนินคดีตามกฎหมายกรณีลกูหนีอ้ยู่ระหว่างการฟ้องร้องจะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูเป็นรายๆ ไปโดยอตัราคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของกลุม่บริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ค้างช าระเกินก าหนด (เดือน) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

6 - 9 เดือน 25% 

9 – 12 เดือน 50% 

12 – 18 เดือน 75% 

มากกวา่ 18 เดือน 100% 
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  ลูกหนีก้ารค้าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ามารถแสดงได้ดังนี ้

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 155.57 77.98 33.82 59.22 38.48 59.84 

เกินก าหนดช าระ       

- น้อยกวา่ 3 เดือน 34.35 17.22 16.14 28.25 19.07 29.66 

- เกินกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน 6.05 3.03 1.38 2.42 0.63 0.98 

- เกินกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน 1.47 0.74 1.31 2.29 1.51 2.35 

- เกินกวา่ 12 เดือน 2.07 1.03 4.47 7.82 4.61 7.17 

รวม 199.51 100.00 0057.13 100.00 64.30 100.00 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.63)  (1.18)  (1.19)  

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 195.88  55.95  63.11  

 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ  ของลกูหนีก้ารค้าของกลุ่มบริษัท เป็นลกูหนีท่ี้ยัง
ไม่ครบก าหนดช าระ หรือเกินก าหนดช าระน้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งอาจเกิดจากรอบระยะเวลาในการจ่ายช าระ ส าหรับลกูหนี ้
การค้าท่ีเกินกวา่ 3 เดือน สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ ลกูหนีก้ารค้าสถานีบริการท่ีผดินดัช าระคา่แก๊สของ TG และ
ลกูหนีก้ารค้าจากการให้บริการตรวจสอบความปลอดภยัของ RE ซึ่งปัจจบุนัลกูหนีบ้างสว่นของ TG และ RE อยู่ระหวา่งการ
ฟ้องร้องให้ช าระค่าสินค้าและบริการ  ทัง้นี ้ณ วนัท่ี  ธันวาคม  กลุ่มบริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน .  
ล้านบาท ตามนโยบายการตัง้ส ารองตามอายหุนีแ้ล้ว  

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 กลุม่บริษัท มีสนิค้าคงเหลือเป็นมลูคา่ 61.62 ล้านบาท 43.03 ล้านบาทและ .  ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยสนิค้าคงเหลือของกลุม่บริษัทมีการปรับตวัลดลงอย่างตอ่เน่ืองจากประมาณร้อยละ 1  ของสนิทรัพย์รวมในปี 
255  เป็นร้อยละ .  ของสนิทรัพย์รวมในปี 255  โดยสนิค้าคงเหลือของกลุม่บริษัท ได้แก่ แก๊ส LPG ซึ่ง TG ท าการส ารอง
ตามกฎหมายรวมถึงเพ่ือเตรียมจ าหน่ายท่ีคลงัของบริษัทฯ ท่ีจังหวดัพิจิตรและจังหวดัปทุมธานี ทัง้นีก้ารลดลงในสินค้าของ 
TT ซึ่งประกอบด้วยอปุกรณ์ตดิตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ เกิดจากการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลือเน่ืองจากคาดว่า
ธรุกิจนีไ้มส่ามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต 

 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 24.70 78.12 28.86 67.07 .  .  

TT 5.23 16.54 12.03 27.96 .  .  

RE 0.62 1.96 1.65 3.83 - - 
GG 0.09 0.28 0.49 1.14 .  .  

CAZ 0.98 3.10 - - - - 
สินค้าคงเหลือ 31.62 100.00 43.03 100.00 .  100.00 
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ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทก าหนดนโยบายการตัง้ส ารองสินค้าล้าสมยั โดยการพิจารณาจากระยะเวลาท่ีถือสินค้าไว้ในมือ 
ประกอบกับการพิจารณาประเภทและอายกุารใช้งานของสินค้า กลุ่มบริษัทก าหนดนโยบายการตัง้ส ารองสินค้าเส่ือมสภาพ 
โดยการพจิารณาจากค่าใช้จ่ายสงูสดุท่ีเกิดขึน้จากวธีิการด าเนินการกบัสนิค้าเส่ือมสภาพเพ่ือให้สามารถน ากลบัมาใช้งานได้ 
หรือมลูคา่ท่ีคาดวา่สามารถจ าหน่ายได้ส าหรับสนิค้าประเภทนัน้ๆ ณ 31 ธนัวาคม 255  กลุม่บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือ
การลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ เป็นมลูคา่เท่ากบั .  ล้านบาท  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหวา่งปี  กลุม่บริษัทได้เข้าลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั โดยถือหุ้นในสดัสว่น . % 
ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว เป็นจ านวนเงิน .  ล้านบาท และเพิ่มสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วเป็ฯ . % ในเดือน
เมษายน  เน่ืองจากเลง็เห็นศกัยภาพในการเตบิโตจากธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วจึงเปล่ียน
สถานะเป็นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในเดือนมถินุายน  กลุม่บริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์
ยี จ ากดั ออกไปเน่ืองจากผลประกอบการไมไ่ด้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ท าให้ระยะเวลาคุ้มทนุของโครงการเล่ือนออกไป
มาก  

 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 94.74 18.24 .  48.73 .  .  

TT 63.61 12.24 .  31.92 .  .  

RE 10.78 .  .  2.67 .  .  

GG 33.70 .  .  15.84 .  .  

NM - - 1.71 0.84 - - 
CAZ 316.72 .  - - - - 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 519.55 100.00 203.14 100.00 .  100.00 

 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 กลุม่บริษัทฯ มีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ เป็นมลูคา่ 208.38 ล้านบาท 203.14 ล้านบาท และ 
519.55 ล้านบาท ตามล าดับ โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มขึน้มากในปี  เน่ืองจากมีการซือ้ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ของซี เอ แซด เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ ซือ้รถบรรทกุแอมโนเนียส าหรับงานให้บริการขนสง่ ประกอบกบัการซือ้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในงานทดสอบระบบความปลอดภยั เพ่ือรองรับการขยายธรุกิจ 
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โครงสร้างของเงนิทุนบริษัท   
     ณ สิน้ปี 255  – 2559 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงนิทุน ตามรายละเอียดดังนี ้ 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เจ้าหนีก้ารค้า .  .  .  .  .  27.27 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - .  .  - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน .  .  .  .  .  .  

เงินกู้ ยืมระยะยาว .  .  .  .  .  .  

รวมหนีส้นิ .  .  .  .  .  .  

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น .  .  .  .  .  .  

หนีสิ้น/ส่วนของผู้ถือหุ้น .   .   .   

กลุม่บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุมาจากสว่นของผู้ถือหุ้นและการก่อหนี ้โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้นอยู่
ท่ีระดบั .54 เท่า 0.85 เท่า และ 0.58 เท่า ณ สิน้ปี 2557 – 255  ตามล าดบั โดยในต้นปี  กลุม่บริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแล้วจาก  ล้านบาทเป็น  ล้านบาท รวมทัง้มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทมีการปรับตวัเพิม่ขึน้จาก 374.36 ล้านบาท .  ล้านบาท และ 857.63 ล้านบาทตามล าดบั 

ในสว่นของการก่อหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2557 – 255  กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมเท่ากับ 203.52 ล้านบาท .  ล้านบาท 
และ .  ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ .  ร้อยละ .  และ .  ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา โดย
หนีส้ินหลักของกลุ่มบริษัทสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รายการ คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยเจ้าหนีค้ือ เจ้าหนีค้่าแก๊ส LPG ของ TG และ รายได้รับ
ล่วงหน้าจากการให้บริการับเหมาก่อสร้าของ CAZ โดย ณ สิน้ ปี 255  มีสดัส่วนประมาณร้อยละ .  และร้อย
ละ .  ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ตามล าดบั 

2) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี  จ านวน .  ล้านบาท เกิดจากการออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้
เพ่ือใช้หมนุเวียนและใช้เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยได้ช าระคืนตัว๋แลกเงินทัง้หมดแล้วในเดือนกมุภาพนัธ์  

3) เงินกู้ ยืมระยะยาวของกลุม่บริษัท ณ  ธนัวาคม  ประกอบด้วยเงินกู้ ยืม 2 รายการหลกั คือ เงินกู้ ยืมระยะยาว
ของ CAZ กบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 250 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ และเงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากโครงการสนิเช่ือดอกเบีย้ต ่าเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและย่อม ของ
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท โดยเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้  รายการหลกัข้างต้น มีก าหนดช าระคืน
ภายใน  ปี 

รายจ่ายลงทุน 

กลุม่บริษัทมีเงินลงทุนในสนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้จาก .  ล้านบาทในปี  เป็น .  ล้านบาทในปี  
จากการซือ้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซือ้รถบรรทกุแอมโนเนียส าหรับงานให้บริการขนส่ง และ
การซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย ประกอบกับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในซี เอ แซด ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากต้องการขยายธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มบริษัทมีทรัพยากร ทัง้ในด้าน
ประสบการณ์ เงินทนุ และบคุลากร รองรับการเตบิโตของตลาดดงักลา่วอย่างเพียงพอ 
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แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 

ในสว่นของความเหมาะสมของโครงสร้างของเงินทนุ เม่ือพจิารณาประกอบกบัแหลง่ท่ีมาและแหลง่ใช้ไปของเงินทุน
พบวา่ กลุม่บริษัทมีการการจัดหาสนิทรัพย์ระยะยาวโดยใช้แหลง่เงินทนุระยะยาวทัง้จากการก่อหนี ้และสว่นของผู้ถือหุ้นเป็น
หลกั และมีความเหมาะสม ดงัจะเห็นได้จาก ณ สิน้ปี 2557 – 2559 กลุม่บริษัทใช้การจดัหาเงินทนุจากส่วนของผู้ถือหุ้นและ
เงินกู้ ยืมระยะยาว ซึ่งมีสดัส่วนรวมกันเท่ากับร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ของสินทรัพย์รวม เพ่ือใช้ในการ
ลงทนุระยะยาว อันได้แก่ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ในสดัส่วนท่ีต ่ากว่า คือร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ของ
สินทรัพย์รวมในแตล่ะช่วงเวลา  

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

จากโครงสร้างของเงินทุนประกอบกับการพิจารณาแหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มตามท่ีได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีใช้เงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปใช้ในการจัดหา
สนิทรัพย์หมนุเวียนระยะสัน้ และเม่ือพจิารณารายละเอียดของสินทรัพย์หมนุเวียนนัน้ พบวา่สว่นหนึ่งเป็นเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดในสดัส่วนประมาณร้อยละ  – 32 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557 – 255  รวมทัง้ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่
บริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าท่ีมีระยะเวลาเครดติประมาณ 7 - 10 วนั สง่ผลให้สภาพคลอ่งของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์
ท่ีดีมาก  

ในส่วนของสภาพคล่องกระแสเงินสด ในปี 255  - 255  กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การ
ด าเนินงานทัง้สิน้ 74.95 ล้านบาท ( . ) ล้านบาท และ .  ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุเท่ากับ 
32.18 ล้านบาท .  ล้านบาท และ .  ล้านบาท โดยในปี 255  เป็นการใช้ไปในการจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ ในสว่นกิจกรรมการจดัหาเงินนัน้ กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดรับมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 397.76 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นการรับเงินจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและจ าหน่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน .  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล .  
ล้านบาท  

 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

จากอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ท่ียังอยู่ในระดบัต ่ากว่า 1x และภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในปี  ท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทปรับตวัเพิ่มขึน้ทัง้จากทุนช าระแล้วและจากส่วนเกิน
มลูคา่หุ้น จากการท่ีราคาเสนอขายหุ้นสงูกว่าราคาท่ีตราไว้ ซึ่งผู้บริหารของกลุม่บริษัท เช่ือวา่ในกรณีท่ีบริษัทต้องจดัหาแหล่ง
เงินทนุเพิม่เตมิเพ่ือใช้ในการขยายกิจการในอนาคต กลุม่บริษัทจะมีศกัยภาพในการก่อหนีเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้มีทางเลือกอ่ืนๆ ใน
การจดัหาแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิ  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจควบคุมและ 

เลขานุการบริษัท 
 

 

 

เอกสารแนบ 1 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นายวิศษิฎ์  อคัรวิเนค 

  
69 ปริญญาโท :  

-Master of Management 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ     
ศศินทร์  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้า)   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ผ่านการอบรม : 
-ประกาศนียบตัร หลกัสตูร
ผู้บริหารระดบัสงู 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
( CMI 6 ) 
 

- DCP 49/2004 ,  RCP 12/2005,  

 Finance for non-finance   

director 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

  

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป  ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒิุกรรมการ
มาตรฐานแหง่ชาต ิ

 

กระทรวงอตุสาหกรรม หน่วยงานราชการ 

ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการวิศวกรอาวโุส 

 

 

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศ
ไทย  
 

 

สมาคมวิชาชีพ 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

นายเจริญ ประจ าแทน่ 

 

69 ปริญญาโท : 
- รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ปริญญาตรี : 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 

 

-นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

ผ่านการอบรม : 
- DAP 56/  ,  ACP14/2006,  

  DCP /  ,  QFR4 / 2006 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

 

 

 

 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เค เอส แอล กรีนอิน
โนเวชัน่ 

ผลิตแอลกอฮอล์ เอนา
ทอลและเคมีภณัฑ์ 

 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ 

บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 

    

2555  - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นายกวีวฒัน์  ทรงสกลุเกียรติ 
 

 ปริญญาตรี :  
-การบญัชี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

-การบริหารทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

-ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการ
สอบบญัช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

 

ผ่านการอบรม : 
- DAP ./   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 – ปัจจบุนั 

 

 

  

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณคา่ตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ  
 

ประธานอนกุรรมการฝ่าย
วิชาการด้านการบญัช ี

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป  
 

 

 

 

สมาคมส านกังานบญัชีและ
กฎหมาย 

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 

 

 

สมาคมวิชาชีพ 

2551 – ปัจจบุนั  
 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านบญัชแีละ
การเงิน 

 

 

 

บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 

 

 

เป็นผู้ผลิตรายการ
โทรทศัน์ 

 

 

 

    

  . 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นายสมชยั   ก้านบวัแก้ว 

 

 ปริญญาตรี :  
- วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

-วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศกึษา 

 

ผ่านการอบรม : 

- DAP 129/   
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร / กรรมการ  บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจก. ทาคนิู (ประเทศไทย) 
 

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม 

 

ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

 

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 

 

 – ปัจจบุนั 

 

 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 -  

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

 

 

ผู้ฃ านาญการพิเศษ 

บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ 

 

บจก. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)  
 

 

กรมธุรกิจพลงังาน 

 

 

ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

 

ให้บริการด้านวิศวกรรม 
การจดัหากาบริหารงาน
ก่อสร้างและซอ่มบ ารุง 

 

พลงังาน 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นายประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์ 

 

 

 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 
 

ผ่านการอบรม : 

- DAP 103/   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

 

16.1  สามีของ 

นางสากาญจนา 

 ริมพณิชยกิจ 

บิดาของ 
นางสาวนิตา 

ตรีวีรานวุฒัน์ 

 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2550 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

 

 

 

-ประธานกรรมการบริหาร / 
-ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / 
-ประธานกรรมการตอ่ต้าน
การทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

-กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /  
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จดัการ /  
-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ /  
-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจแก๊สและ
พลงังาน  /  
 -รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
น า้มนัและแก๊ส  / 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 

 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป 

ให้บริการด้านวิศวกรรม 
การจดัหา การ
บริหารงานก่อสร้าง 

และซอ่มบ ารุง 

 

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 



 

128 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 -รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
ทัว่ไป  / 
 -รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่ายพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. ทาคนิู (ประเทศไทย) ติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์
และทอ่ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

 

 -  กรรมการ บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

 

2538 –  

 

 

 

 

ผู้บริหาร 

 

 

 

 

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม 

 

 

 

 

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 

 

 ปริญญาตรี :  
-บริหารธุริจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

ผ่านการอบรม : 
 - DAP 103/   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี่ ภรรยาของ 

นายประเสริฐ 

ตรีวีรานวุฒัน์ 

มารดาของ 

นางสาวนิตา 

ตรีวีรานวุฒัน์ 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริหาร / กรรมการ 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

2538 –  กรรมการ บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ 

 

 ปริญญาโท : 
- MSc International Financial 

Management, Queen Mary 

University of London 

ปริญญาตรี : 
- BEng  Mechanical 

Engineering, University of 

Nottingham 

- วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล)   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ผ่านการอบรม : 
  -EDP 2017 , TLCA 

 

- DAP 100/  ,CSP 52/2013 

  DCP 208/2015 ,  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 

 

19.08 บตุรของ 

นายประเสริฐ 

ตรีวีรานวุฒัน์ 

และนางสาว
กาญจนา 

ริมพณิชยกิจ 

    

มค.  –  
ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2553 – 2554 

 

กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ  
 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

กรรมการบริหาร / 
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / 
รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป 

 

วิศวกร 

 

บริษัท ทาคนิู แลนด์ จ ากดั 

 

 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 

 

 

บจก. ทาคนิู (ประเทศไทย) 
 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป 

 

 

 

 

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม 

 

 

บริหารงานด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

ให้บริการด้านวิศวกรรม 
การจดัหา  การ
บริหารงานก่อสร้างและ
ซอ่มบ ารุง 

 

ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

 

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 

 

 

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นางสาวฉัตรประภา  จนัทร์ศรี 

 

 

 

 ปริญญาตรี :  
-บริหารทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

-ไมมี่- -ไมมี่-  – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
ธุรกิจขนสง่ 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ /กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9 นายเจริญชยั  อ านาจสมบรูณ์สขุ 

 

 

 ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมเคร่ืองกล (เคร่ืองกล) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

Certified : 
-ASME Boiler and Pressure 

vessel Inspector (The National 

Board of Boller and Pressure 

vessel)  
Certificate No. N.B.11324 

(1992) 
 

-NDT level lll From The 

American society for 

Nondestructive Testing,Inc. 
ASNT No. 149003 include 

1. Radiographic Testing 

2. Magnetic Particle Testing 

3. Liquid Penetrant Testing 

4. Visual Testing 
 

- Ultrasonic Testing Level ll 

(ISO 9712) from Welding 

Institute of Thailand. 
Certificate No. WIT-NDT-0578 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
ธุรกิจทดสอบ 

 

กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 

 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป 

 

 

 

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม 

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 

 

ทดสอบและตรวจสอบ
ออกใบรับรองและงาน
ตรวจสอบแบบไม่
ท าลายในอตุสาหกรรม 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นายทศพล  ผลิตาภรณ์ 

 

 

44 ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวิทยาลยัสยาม 

-จิตวิทยาสงัคม 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ผ่านการอบรม : 
-Build The Best Strategic in 

Global Uncertainty 

(สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแหง่ชาต)ิ 
 

-Satir Transformational 

Systemic Therapy 

(ราชวิทยาลยัจิตแพทย์) 
 

-Cognitive Behavioral Therapy 

( กรมสขุภาพจิต) 
 

-TQA Internal Organization 

Assessment 

(ส านกังานรางวลัคณุภาพ
แหง่ชาติ) 

-ไมมี่- -ไมมี่- พย. 2559 –  
ปัจจบุนั 

 

 

2558 – 2559 

 

 

2557 – 2558 

 

 

2547 - 2556 

กรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล 

 

Senior Vice President – 
The Crane Academy    

 

ผู้จดัการแผนกการศกึษาและ
ฝึกอบรม    

 

หวัหน้าแผนกสมัคมฯ จิตเวช  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป 

 

 

 

บริษัท ชไูก จ ากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ช ทวี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 

 

ตวัแทนจ าหน่ายรถเครน 

 

 

 

ออกแบบ ผลิตและ 
ติดตัง้ระบบวิศวกรรม
ทางยานยนต์ 

 

โรงพยาบาล 
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นางฐิติมา ธนาปกิจ 

 

 ปริญญาโท : 
- บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ปริญญาตรี :  
-บญัช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2554 – 2556 

 

 

 -  

กรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผู้จดัการฝ่าย
บญัชี / การเงิน 

 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 

ผู้ตรวจสอบบญัชีอาวโุส 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป 

 

 

 

Baker Tilly Risk  

Management and Services 

 

Pricewaterhouse Coopers 

ABAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 

 

บริหารจดัการความ
เสี่ยง 

 

ตรวจสอบบญัช ี
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ช่ือ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 
 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท์ 

- เลขานกุารบริษัท 

 (ได้รับแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
/  เม่ือวนัที่   มกราคม 

) 
 

 ปริญญาโท :     
Ex-MBAสาขาการจดัการ     
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ประสานมิตร 

 

ปริญญาตรี :   
การบญัช ี

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ผ่านการอบรม : 
- CSP 50/2013  

 

- CRP 5/2013  

(Company Reporting Program) 
     

   -ACPG 4/2013 

( Anti – Corruption : The 

Practical Guide)   
   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 

-ไมมี่- -ไมมี่-  - ปัจจบุนั 

 

 

2   - 2557 

 

 

2545 –   

 

 

 

- ผู้จดัการฝ่ายก ากบัและกฏ
ระเบียบ 

   
- ผู้จดัการฝ่ายส านกัก ากบั
และกฏระเบียบ 

  
- รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

 

 

บมจ. ทาคนิู กรุ๊ป  
 

 

 บมจ.  จี แคปปิตอล  
 

 

บมจ.  อินเทอร์เน็ต (ประเทศ
ไทย)  

ผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง 

 

 

สินเช่ืออปุกรณ์
การเกษตร 

 

ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
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 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

หมายเหตุ:  V = ประธานกรรมการ            C = ประธานกรรมการตรวจสอบ   E = ประธานกรรมการบริหาร    R = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 X = กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)   T = กรรมการ                            Y = กรรมการอิสระ  
 K = กรรมการตรวจสอบ            Z = กรรมการบริหาร                  L = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
 O = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     H = กรรมการผู้จัดการ                M = ผู้บริหาร 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. 
ทาคูนิกรุ๊ป 

บจก. 
ทาคูนิ 

(ประเทศไทย) 

บจก. 
ราชพฤกษ์ 

วิศวกรรม 

บจก. 
จีแก๊ส 

โลจิสติกส์ 

บจก. 
ทาคูนิ แลนด์ 

บจก. 
ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 
พีเออ ี

(ประเทศ
ไทย) 

บมจ. 
เคเอสแอล 
กรีนอิน
โนเวช่ัน 

1. นายวศิิษฎ์ อคัรวิเนค V,  Y, K , L        

2. นายเจริญ ประจ าแทน่ C , Y , L      V , Y K , Y 

3. นายกวีวฒัน์         ทรงสกลุเกียรติ R , Y, K        

4. นายประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์ E,  X , O H    T   

5. นายสมชยั             ก้านบวัแก้ว T , Z T T T  T   

6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ T ,  Z        

7. นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ X , Z , M T   X , H T   

8. นางสาวฉตัรประภา จนัทร์ศรี Z , M   X , H     

9. นายเจริญชยั อ านาจสมบรูณ์สขุ Z , M  X , H      

10. นายทศพล           ผลติาภรณ์ Z , M        

11. นางฐิติมา ธนาปกิจ Z , M        
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

บจก. ทาคูนิ  
(ประเทศไทย) 

บจก. ราช
พฤกษ์

วิศวกรรม 

บจก. จีแก๊ส  
โลจิสตกิส์ 

บจก. ทาคูนิ 

แลนด์ 

บจก. ซี เอ 
แซด 

(ประเทศไทย) 
1  นายประเสริฐ   ตรีวีรานวุฒัน์   M    D 

2 นางสาวนิตา    ตรีวีรานวุฒัน์ D   M , D D 

3  นางสาวฉตัรประภา    จนัทร์ศรี   M , D   

4 นายเจริญชยั  อ านาจสมบรูณ์สขุ  M , D    

5 นายสมชยั       ก้านบวัแก้ว D D D  D 

 

หมายเหตุ :  D = กรรมการ M = กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

 

เอกสารแนบ  
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 

                 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศกัดิ์ศรี   อ าพวนั 

- หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี : 
คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ฝึกอบรม : 
-  ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในหลกัสตูร  
(สมาคมนกับญัชีและผู้ตรวจสอบบญัชแีหง่ประเทศไทย) 

– ฝึกอบรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2 

(สมาคมนกับญัชีและผู้ตรวจสอบบญัชแีหง่ประเทศ
ไทย) 

– หลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

– วิธีการประเมินความสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

– Operational Auditing 

– การบริหารจดัการเทคโนโลยี 
– Enterprise Risk Management (ERM) 
– Internal Auditing : Current Trend & Best Practices 

– การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในตามแนว 

    COSO 

 ( มิย ) – 
ปัจจบุนั 

 

 –  

(พค.) 
 

 

 

 

 2   - 2550 

 

 

  –   

 

 

 

 –   

 

 

 

รองประธานกรรมการอาวโุส 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 

 

- ผู้จดัการอาวโุส-สว่นบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน 

- หวัหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ
ภายใน  
- กรรมการบริษัท 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

- ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายในและการจดัการ 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

 

- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบบญัชี  

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

 

 

  - ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบบญัชีแผนกตรวจสอบบญัชี  

  และ   
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

 

 ก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ วางแผนและตดิตามการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของลกูค้าแตล่ะรายให้
เป็นไปตามแผนงานก าหนด 

 เสนอบริการตา่งๆ เก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน 

 ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน
แก่ทีมงานและประสานการปฏิบตัิงานกบัลกูค้า 

 

 

 วางแผนและควบคมุการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน
ของลกูค้าแตล่ะรายให้เป็นไปตามแผนงานก าหนด 

 เสนอบริการตา่งๆ เก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน 

 ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในแก่
ทีมงานและประสานการปฏิบตัิงานกบัลกูค้า 

 

 ปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธนษา  กิตติรดานนัท์ 

- เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาโท :    
 E-MBA สาขาการจัดการ     
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 

ปริญญาตรี : 
 การบัญชี 

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

ฝึกอบรม : 
- Company Secretary Program  (CSP รุ่น 50/2013 )  
  หลักสูตรส าหรับเลขานุการบริษัท 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- Company Reporting Program  (CRP รุ่น 5/2013 )  
  หลักสูตรต่อเน่ืองส าหรับเลขานุการบริษัท 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- Anti – Corruption : The Practical Guide             

(ACPG รุ่น /  ) 
  หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2  - ปัจจบุนั 

 

 

2   - 2557 

 

 

2545 –   

 

 

 

 

- ผู้จดัการฝ่ายก ากบัและกฏระเบียบ 

  บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการฝ่ายส านกัก ากบัและกฏระเบียบ 

  บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

- รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน : 
ท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางการก ากบัดแูลการด าเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั  
นโยบาย  และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวข้อง  
เชน่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. , ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท   
 

จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานและตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ  ตามวิธีปฏิบตัทิี่ก าหนดไว้   
 

สื่อสารให้พนกังานได้รับรู้วิธีการปฏบิตังิานและควบคมุ
ตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง , ในงาน
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือปฏิบตัิให้ถกูต้องครบถ้วน  อยา่งเคร่งครัด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 

รายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
 

 

 

 

 

   

- ไม่มี  - 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
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อื่น ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

- ไม่มี  - 
 

 

เอกสารแนบ 5 


