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อื่น ๆ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยกลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ กำหนด
วิสยั ทัศน์และเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน เพื่อกำรขยำยตัวและเติบโตในอนำคตไว้ ดงั นี ้
กลุ่มบริ ษัทฯ กำหนดวิสยั ทัศน์ในกำรดำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวม เพื่อให้ ขยำยตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทุก
บริ ษัทในกลุม่ โดยประกอบธุรกิจในลักษณะที่สำมำรถเกื ้อหนุนกันได้ ประกอบกับเน้ นกำรทำธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกู ค้ ำแต่
ละรำย ทังกำรจ
้
ำหน่ำยก๊ ำซ กำรขนส่งก๊ ำซ กำรให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซ กำรให้ บริ กำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้ คำปรึกษำ
ทำงด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมระบบก๊ ำซ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับประโยชน์สงู สุด ตลอดจนเป็ นกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้ ำ รวมทังเป็
้ นกำรรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ไปพร้ อมกัน

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) : TG
TG กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจที่จะขยำยไปยังธุรกิจปลำยน ้ำเพิ่มขึ ้นเพื่อเข้ ำถึงผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ำย ซึ่งจะ
นอกจำกจะทำให้ TG มีกำรให้ บริ กำรในลักษณะครบวงจรเพิ่มขึ ้น ยังเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของ
บริ ษัทฯ อีกด้ วย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนและได้ ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงำนทดแทนเพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำก
ธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซ โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อย (บริ ษัท นิวแมน กรี น จำกัด) เพื่อเข้ ำลงทุนในโรงไฟฟ้ ำชีวมวล แต่เมื่อ
ดำเนินกำรไปได้ ระยะหนึ่ง บริ ษัทฯ เห็นว่ำกำรเข้ ำลงทุในโรงไฟฟ้ ำดังกล่ำวไม่สำมำรถทำกำไรได้ เท่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ทำให้
ระยะเวลำคุ้มทุนของโครงกำรเลื่อนออกไปมำก ประกอบกับมีผ้ สู นใจมำขอซื ้อกิจกำร บริ ษัทฯ จึงตัดสินใจขำยเงินลงทุนใน
โรงไฟฟ้ ำดังกล่ำวไปเมื่อวันที่ มิถนุ ำยน

 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด : TT
TT กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจโดยจะมุง่ เน้ นไปยังกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำง และติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซ
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะในส่วนของท่อก๊ ำซ LPG ซึ่งปั จจุบนั ภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคุมและกำหนดมำตรฐำนใน
กำรติดตังและระบบควำมปลอดภั
้
ยไปยังกลุม่ ผู้ใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่งจะทำให้ TT มีฐำนลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้น รวมทังกำร
้
ก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ เพื่อรองรับกำรเก็บสำรองก๊ ำซของผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ.

 บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด : RE
RE กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบ
ทำงวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing เพิ่มขึ ้นโดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซธรรมชำติ NGV และน ้ำมัน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของภำครัฐที่มีกำรขยำยกฎระเบียบเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในส่วนดังกล่ำว รวมทังจะมุ
้ ่งเน้ น
กำรให้ บริ กำรในลักษณะกำรอบรม เรื่ องกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเป็ นกำร
สร้ ำงภำพลักษณ์ในกำรประกอบธุรกิจของ RE ให้ มีควำมน่ำเชื่อถือเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
1

 บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด : GG
GG กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรให้ บริ กำรไปยังลูกค้ ำนอกกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำกปั จจุบนั
ที่มงุ่ เน้ นกำรให้ บริ กำรแก่ TG เป็ นหลัก เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรแสวงหำรำยได้ รวมทังจะพิ
้ จำรณำโอกำสและควำมเป็ นไปได้ ใน
กำรให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซธรรมชำติ NGV เพิม่ ขึ ้น

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด : CAZ
CAZ กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ ำนกำรรับเหมำก่อสร้ ำงและรับจ้ ำงผลิต ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตำ่ งๆ ที่
ใช้ ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมตำมแบบและขนำดที่ลกู ค้ ำกำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement
Constrution (EPC) เพื่อรองรับกำรใช้ งำนของลูกค้ ำได้ ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกค้ ำทีต่ ้ องกำร
มำตรฐำนและคุณภำพสูง

 บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด : TL
TL กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจในกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงใน
กำรดำเนินธุรกิจ
ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เข้ ำสูก่ ำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวตังแต่
้ ปี 2538 โดยก่อตังบริ
้ ษัท
รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด (“RE”) เพื่อให้ บริ กำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ ำนวิศวกรรมแก่สถำนีบริ กำร
ก๊ ำซ LPG ต่อมำได้ ขยำยขอบเขตในกำรดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ และเล็งเห็นโอกำส
ในกำรเติบโตในธุรกิจดังกล่ำว จึงได้ จดั ตัง้ บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ขึ ้นในปี 2545 เพื่อจำหน่ำยอุปกรณ์ที่
เกี่ ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ ซึ่งต่อมำได้ ขยำยกำรประกอบธุรกิ จไปยังบริ กำรติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรมและระบบก๊ ำซ
รถยนต์อีกด้ วย
นอกจำกนันในช่
้ วงปี 2543 ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เล็งเห็นโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจบริ กำรขนส่ง ก๊ ำซปิ โตรเลียม
เหลว จึงได้ จัดตังบริ
้ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”) ขึ ้นเพื่อให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซให้ แก่ บริ ษัท เชฟรอน (ประเทศไทย)
จ ำกัด เนื่ อ งจำก ณ ขณะนัน้ บริ ษั ท ฯ ดัง กล่ำ วมี น โยบำยยกเลิก หน่ว ยงำนขนส่ง ภำยในองค์ ก รโดยใช้ ก ำรว่ำ จ้ ำงจำก
บุคคลภำยนอกทดแทน จำกกำรดำเนินธุรกิจร่วมกับเชฟรอนทำให้ กลุม่ บริ ษัทเล็งเห็นโอกำสในกำรทำธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียม
เหลว (Liquid Petroleum Gas หรื อก๊ ำซ LPG) จำกนันในปี
้
2550 ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ จึงได้ จดั ตัง้ บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “TG”) เดิมชื่อ “บริ ษัท แคปปิ ตอล จี จำกัด” ขึ ้น เพื่อประกอบกิจกำรค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวโดยใช้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ้ยนแก๊ ส” ต่อมำได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ ในกำรขยำยกำร
ประกอบธุ ร กิ จ และใน 2553 บริ ษั ท ฯ ได้ ยื่ น ขอใบอนุญ ำตเป็ นผู้ป ระกอบกิ จ กำรค้ ำ น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ตำมมำตรำ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั สถำนีบริ กำรได้ โดยตรง และได้ เริ่ ม
จำหน่ำยก๊ ำซในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล
ในปี 2554 บริ ษั ท ทำคูนิ กรุ๊ ป จ ำกัด ก่ อ สร้ ำงคลัง เก็ บ ก๊ ำซ LPG ขนำดบรรจุ 1,000 ตัน บนพื น้ ที่ 8 ไร่ ใ นนิ ค ม
อุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็ นคลังสำรองก๊ ำซ LPG ตำมกฎหมำยและเป็ นจุดกระจำยก๊ ำซ LPG ไป
ยังลูกค้ ำในจังหวัดในภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำง ซึง่ ทำให้ กลุม่ บริ ษัทมีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำเพิ่มขึ ้นจำกเดิม
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ในปี 2555 บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ LPG แห่งที่ 2 บนพื ้นที่ของบริ ษัทฯ ขนำด 7 ไร่ในจังหวัด
ปทุม ธำนี เพื่ อ รองรั บ กำรเติ บ โตของกลุ่ม บริ ษั ท ในอนำคต โดยมี เ ป้ ำหมำยที่ จ ะใช้ เป็ นจุ ด กระจำยก๊ ำซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล ซึง่ คลังก๊ ำซแห่งที่ นี ้สำมำรถบรรจุก๊ำซได้
ตัน ปั จจุบนั ดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและ
ได้ เปิ ดดำเนินกำรเมื่อวันที่ มีนำคม
นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุม่ บริ ษัทได้ ทำกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นเพื่อเตรี ยมเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดย บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม ซึง่ ได้ แก่ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ โดย
ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ทำกำรชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนด้ วยหุ้นของบริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์
จำกัด และ บริ ษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด ที่แต่ละท่ำนถืออยู่ ทำให้ ภำยหลังกำรปรั บโครงสร้ ำงแล้ ว บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ ป
จำกัด ได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ วของแต่ละบริ ษัท
ในปี
กลุม่ บริ ษัทได้ ลงทุนใน บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน . % ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ ว เนื่องจำกต้ องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังกลุม่ รับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมันในแถบภำคตะวันออก และได้ เพิ่ม
สัดส่วนกำรลงทุนเป็ น . % ในปี
เนื่องจำกเห็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจด้ ำนงำนรับเหมำก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้น
ในปี
เมื่อวันที่ มกรำคม
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในบริ ษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด เป็ นบริ ษัทที่ ดำเนินธุรกิจ
ด้ ำนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อเป็ นกำรขยำยธุรกิจในกลุม่ บริ ษัทฯให้ เติบโตขึ ้น โดยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ . ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา ปี ที่ผ่านมาได้ ดังนี ้
ปี
ปี 2553

พ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วเป็ น 50 ล้ ำนบำท เพื่อยื่นขอรับใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ ำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงตำมมำตรำ แห่งพระรำชบัญญัติ กำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
และเริ่ ม
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ไปยังสถำนีบริ กำรทังในเขตพื
้
้นที่กรุงเทพมหำนครและปริ มณฑล

ปี 2554

ม.ค.
ก.ย.

ย้ ำยสำนักงำนใหญ่มำยัง / ซอยนำวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค
เขตบำงแค กรุงเทพฯ
ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ LPG ขนำด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิจิตร และ
ขยำยกำรจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ในเขตพื ้นที่ภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำง

ส.ค.

เริ่ มก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซที่ จ. ปทุมธำนี

ธ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริ ษัท ฯ เป็ น 130 ล้ ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ ำงทำงธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัทซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็ นกำรจ่ำยชำระกำรซื ้อหุ้น
ของ บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด และบริ ษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม
จำกัด จำกครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เพื่อรวมเข้ ำเป็ นบริ ษัทย่อยภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ ำงของกลุม่ ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ทำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริ กำร
ก๊ ำซ และโรงบรรจุก๊ำซซึง่ ตนเองถือครองอยู่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่ำวเพื่อขจัดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์

ปี 2556

ธ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ วเป็ น 150 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ และซื ้อรถขนส่งก๊ ำซของบริ ษัทย่อย

ปี 2557

เม.ย. แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน พร้ อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำก 10 บำทต่อหุ้นเป็ น 0.50
บำทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ ำนบำท (400 ล้ ำนหุ้น) เพื่อรองรั บกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้ ำนหุ้นให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และยื่นเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ

ปี 2559

มค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
ขยำยกิจกำรของบริ ษัทฯ

ปี

มค.

ลงทุนในบริ ษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด เป็ นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดยลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ . ของทุนที่ชำระแล้ ว ทุนจดทะเบียน ล้ ำนบำท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นกำร
ขยำยธุรกิจในกลุม่ บริ ษัทให้ เติบโตขึ ้น

ปี 2555

4

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ล้ ำนบำทและเรี ยกชำระแล้ วเป็ น

ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในกำร

วิสัยทัศน์
เป็ นหนึ่งในผู้นาธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้ นคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ
. ขยายการดาเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์ กร
. ให้ บริการอย่ างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์ กรและ
บุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง
. มุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีท่ ที ันสมัย ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม

5

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ มกรำคม

กลุม่ บริษัทมีโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นดังนี ้

โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนของแต่ละบริษัทดังนี ้

1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ มีนำคม
ดำเนินธุรกิ จจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยเป็ นผู้ประกอบกิ จกำรค้ ำ น ำ้ มัน
เชื ้อเพลิงตำมมำตรำ แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
ซึง่ สำมำรถจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั
สถำนีบริ กำรและโรงบรรจุก๊ำซได้ ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว ล้ ำนบำท
2) บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด (“GG”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ กุมภำพันธ์
ดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ LPG ทำงบก โดยได้ รับอนุญำตให้ เป็ นผู้
ขนส่งน ้ำมันตำมำตรำ แห่งพระรำชบัญญัติผ้ คู ้ ำน ้ำมัน พ.ศ.
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว ล้ ำนบำท
3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด (“TT”)
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ กันยำยน
ดำเนินธุรกิ จติดตัง้ ระบบก๊ ำซ ในรถยนต์ และติดตัง้ ระบบท่อก๊ ำซสำหรับ
อุตสำหกรรมรวมถึงจำหน่ำยอุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบก๊ ำซ โดยมีสถำนบริ กำรติดตังก๊
้ ำซรถยนต์ที่สำนักงำนใหญ่ของ
บริ ษัทฯ บนถนนกำญจนำภิเษก ปั จจุบนั TT มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 50 ล้ ำนบำท
4) บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด (“RE”)
ก่ อ ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภำคม
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ก ำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำ นควำมปลอดภัย ทำง
วิ ศ วกรรมด้ ว ยเทคนิ ค ไม่ ท ำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่ ง เน้ นกำรตรวจสอบระบบก๊ ำซในโรงงำน
อุตสำหกรรม สถำนีบริ กำร และยำนยนต์เป็ นหลัก ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว ล้ ำนบำท
5) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (“CAZ”)
เข้ ำลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ในวันที่ มีนำคม
และเพิ่มเป็ นร้ อย
ละ . ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ในวันที่ เมษำยน
โดยประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน
ปั จจุบนั CAZ มีทนุ จดทะเบียนที่ชำระแล้ ว . ล้ ำนบำท
6) บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“TL”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 มกรำคม
ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว
ล้ ำนบำท
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โครงสร้ างรายได้ ตามประเภทธุรกิจ
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากธุรกิจ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

. จัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG

TG

.

54.12

1,007.57

74.48

1,081.42

89.80

. บริกำรขนส่ง

GG

.
645.15
7.92
61.43

0.92
40.59
0.50
3.87

21.00
259.13
11.44
53.74

1.55
19.15
0.85
3.97

21.34
40.55
19.70
41.25

1.77
3.37
1.63
3.43

.

.

3. บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง

TT ,CAZ

4. จำหน่ำยอุปกรณ์ติดตังระบบแก๊
้
ส

TT

5. บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

RE

รวมรายได้ จากการขาย/บริการ

, .

.

,

1,204.26 100.00

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ภำยหลังกำรปรั บโครงสร้ ำงกลุ่มบริ ษัทในปี
ทำให้ กลุ่มบริ ษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ แก่ ครอบครั วของคุณ
ประเสริ ฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ไม่มีกำรดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื ออำจแข่งขันกับบริ ษัท ฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ถือ
หุ้นใหญ่มีกำรประกอบธุรกิจในสถำนีบริ กำรก๊ ำซและโรงบรรจุก๊ำซ ได้ แก่ บริ ษัท มิดเดิลจี จำกัด บริ ษัท แพรกษำ จำกัด บริ ษัท
วังวิจิตร จำกัด และ บริ ษัท ไพโอเนียร์ ปิ โตรเลียม จำกัด ร่ วมกับพี่น้องและเพื่อนโดยเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย อย่ำงไรก็ตำม ใน
กำรปรับโครงสร้ ำงกลุม่ ธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริ ฐได้ ขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหลักของแต่ละบริ ษัท
เพื่อขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นได้
นอกจำกนัน้ เพื่อป้องกันมิให้ มีกำรทำธุรกิจทับซ้ อนระหว่ำงครอบครัวกับบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ นอำจเหตุให้
เกิ ด ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ได้ ใ นอนำคต และเพื่ อ รั ก ษำสิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น และปฏิ บัติ ต่อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ำ งเป็ นธรรม
ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ โดยคุณประเสริ ฐ คุณกำญจนำ คุณนิตำ และคุณฐำกูร ได้ ทำสัญญำกับบริ ษัท ฯ ว่ำแต่ละท่ำนรวมทัง้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงำน หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขันได้ กับบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย รวมทังไม่
้ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ก๊ ำซธรรมชำติ และน ้ำมัน โดยสัญญำนี ้มีผลผูกพัน
จนกว่ำครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ทงั ้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกันต่ำกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ และไม่มีท่ำนใดเป็ น
ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุม่ ธุรกิจดังนี ้
1. ธุรกิจจัดหา จัดจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
ดำเนินกำรโดยบริษัทฯ (TG) ซึง่ เป็ นผู้ค้ำก๊ ำซ LPG ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ทำหน้ ำที่จดั หำและจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG ให้ แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม
2. ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซที่ได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ
ทำหน้ ำที่ขนส่งก๊ ำซให้ กบั บริ ษัทฯ
และลูกค้ ำ
3. ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT และ CAZ) บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction (EPC)
4. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT) เป็ นผู้จำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ และให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซ LPG
และ NGV สำหรับยำนยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (RE) ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมสำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ ำซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสำหกรรมและสถำนีบริ กำรไปจนถึงกำรให้ บริ กำรตรวจสอบระบบก๊ ำซสำหรับยำน
ยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TL) เป็ นกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่ำงศึกษำแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจ
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ธุรกิจจัดหาจัดจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ
ของ
พระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
(“ผู้ค้ำตำมมำตรำ ”) จำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน ให้
สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมได้
บริ ษัทฯ จัดหำจำก ปตท. โรงกลัน่ น ้ำมัน และผู้ค้ำตำมมำตรำ รำยอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ำย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ย้ นแก๊ ส” ให้ กบั สถำนีบริ กำรก๊ ำซ LPG ที่เป็ นตัวแทนค้ ำต่ำงของ
บริ ษัทฯและภำคอุตสำหกรรมทีใ่ ช้ ก๊ำซ LPG ซึง่ บริษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ แก่
ลูกค้ ำประเภทสถำนีบริ กำรก๊ ำซ LPG เป็ นสัดส่วนมำกกว่ำร้ อยละ
ของกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG
ทังหมด
้
โดยบริษัทฯมีลกู ค้ ำสถำนีบริ กำรประมำณ 80 รำยทัว่ ประเทศ ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขต
เครื่องหมำยกำรค้ ำ
กรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคตะวันออก สำหรับลูกค้ ำกลุม่ โรงงำนอุตสำหกรรมนัน้ ปั จจุบนั
แชมป์เปี ย้ น แก๊ ส
ยังมีสดั ส่วนรำยได้ ไม่มำกนัก เนื่องจำกอำนำจต่อรองของลูกค้ ำและระยะเวลำกำรให้ เครดิตเทอมที่
นำนกว่ำลูกค้ ำในกลุม่ สถำนีบริ กำร ทำให้ ปัจจุบนั บริ ษัทฯ เลือกในกำรทำตลำดในส่วนของสถำนีบริกำรเป็ นหลัก
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ได้ ปีละ 50,000 ตัน โดยสำรองก๊ ำซ LPG ตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนดที่คลังก๊ ำซของบริ ษัทฯในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร
กลุ่มบริษัทมีรายได้ จากธุรกิจจัดหา จัดจาหน่ ายก๊ าซ LPG ในปี 2557 –

. สถำนีบริ กำรก๊ ำซ LPG
. ลูกค้ ำอื่นๆ
รวม

ปี
ล้ านบาท
.
.
.

%
.
.
.

ปี
ล้ านบาท
.
.
1,081.42

ดังนี ้
%
.
.
.

ปี
ล้ านบาท
,023.77
57.65
1,087.10

%
.
.
.

การตลาดและการแข่ งขัน
จำกสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้ ปริ มำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม
ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริ มำณกำรขำยก๊ ำซ LPG บริ ษัท เนื่องจำกลูกค้ ำหลักคือสถำนีบริ กำรก๊ ำซ LPG ส่งผลให้ ผ้ คู ้ ำ
มำตรำ 7 แต่ละรำยต้ องแข่งขันกันในกำรดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ ้นเพื่อรักษำยอดขำย
นอกจำกนี ้ ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG จะต้ องได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติ
กำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็กเข้ ำสูธ่ ุรกิจได้ ยำกยิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจค้ ำ
ก๊ ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขันทำงรำคำเท่ำนันแต่
้ คุณภำพของกำรบริ กำรยังเป็ นสิ่งสำคัญ บริ ษัท ฯมีทีมงำนฝ่ ำยขำยทำ
หน้ ำที่ติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้ องกำรสัง่ ซื ้อและกระตุ้นให้ เกิดกำรขำยรวมถึงกำรเสนอบริ กำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องตำมกลยุทธ์ของบริ ษัทฯที่ต้องกำรนำเสนอกำรให้ บริ กำรแบบครบวงจร โดยมีบริ กำรขนส่ง ทดสอบควำมปลอดภัย
รวมถึงซ่อมบำรุงระบบแก๊ ส
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ช่ องทางการจาหน่ าย

เนื่องจำกลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรและโรงงำนอุตสำหกรรม บริ ษัทฯ จึงใช้ วิธีกำร
ติดต่อโดยตรงกับลูกค้ ำโดยมีทีมงำนฝ่ ำยขำยเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ติดต่อดูแลลูกค้ ำแบ่งตำมพื ้นที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อให้ สำมำรถ
ดูแลลูกค้ ำได้ อย่ำงทัว่ ถึง และด้ วยลักษณะธุ รกิจของลูกค้ ำสถำนีบริ กำรและโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซ
LPG อย่ำงต่อเนื่อง ทีมงำนฝ่ ำยขำยจึงต้ องติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ทรำบถึงปริ มำณควำมต้ องกำร
ใช้ ก๊ำซของลูกค้ ำ และนำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำที่คำดว่ำลูกค้ ำจะต้ องสัง่ ซื ้อก๊ ำซเพิ่ มเติมเพื่อเป็ นกำรกระตุ้นให้ เกิดกำร
สัง่ ซื ้อ นอกจำกนี ้ยังสำมำรถนำเสนอกำรบริ กำรอื่นของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของลูกค้ ำได้ อีกด้ วยเพื่อให้ สำมำรถ
บริ กำรลูกค้ ำได้ อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้ บริ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยสำหรับระบบก๊ ำซภำยในสถำนี
บริ กำรหรื อโรงงำนอุตสำหกรรม ซึง่ ผู้ประกอบกำรจะต้ องทำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้ น

การติดต่ อลูกค้ ารายใหม่

บริ ษัทฯ ใช้ วิธีกำรติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรง โดยฝ่ ำยขำยจะเป็ นผู้ติดต่อขำยก๊ ำซ LPG และเสนอกำรบริ กำรต่ำงๆ
ให้ กับ ลูก ค้ ำ ในพื น้ ที่ ที่ รั บผิ ด ชอบ สำหรั บ ลูก ค้ ำ รำยใหม่จ ะต้ อ งตรวจสอบเอกสำรของลูกค้ ำ เช่ น หนัง สือ รั บ รองบริ ษัท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ค้ำ เป็ นต้ น และประเมินระยะทำงและค่ำขนส่งจำกคลังก๊ ำซที่อยู่ใกล้ ที่สดุ โดยเป็ น
คลังก๊ ำซของบริ ษัทฯ หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญำซื ้อขำยก๊ ำซด้ วย จำกนันจึ
้ งให้ ผ้ บู ริ หำรพิจำรณำกำรกำหนด
รำคำขำย กำรให้ วงเงินและระยะเวลำชำระหนี ้ โดยพิจำรณำจำกขนำดธุรกิจของลูกค้ ำซึง่ โดยเฉลีย่ ลูกค้ ำจะมีระยะเวลำชำระ
หนี ้ประมำณ 7 - 10 วัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาและขนส่ งก๊ าซ LPG
แจ้ งปริมาณค้ าประจาปี ต่ อภาครัฐ

ซือ้ ก๊ าซจากปตท.

ซือ้ ก๊ าซผู้ค้ามาตรา รายอื่น

ขนส่ งและจัดเก็บที่
คลังก๊ าซของบริษัท

ส่ งก๊ าซให้ ลูกค้ า
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ในกำรจัดหำก๊ ำซ LPG นัน้ แต่ละปี บริ ษัทฯ จะต้ องยื่นขออนุมตั ิปริ มำณค้ ำก๊ ำซ LPG ประจำปี ต่อกรมธุรกิจพลังงำน
และส่งรำยงำนแจ้ งปริ มำณกำรขำยก๊ ำซ LPG ทุกเดือน พร้ อมทังส
้ ำรองก๊ ำซ LPG ในสัดส่วนร้ อยละ ของปริ มำณกำรค้ ำที่
ยื่นขออนุมตั ิ โดยกรมธุรกิจพลังงำนจะพิจำรณำอนุมตั ิปริ มำณค้ ำตำมศักยภำพในกำรขำยของบริ ษัทฯ ตำมโดยดูจำกปริมำณ
ขำยที่เกิดขึ ้นจริ ง ทัง้ นี ้บริ ษัทฯ สำมำรถยื่นขออนุมตั ิปริ มำณค้ ำเพิ่มขึ ้นได้ หำกพิจำรณำเห็นว่ำ ปริ มำณกำรขำยมีแนวโน้ มเพิ่ม
มำกขึ ้นเกินกว่ำปริ มำณกำรค้ ำที่ได้ รับอนุมตั ิ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ได้ ปีละ , ตัน
โดยสำรองก๊ ำซ LPG ตำมที่กฎหมำยกำหนดที่คลังก๊ ำซของบริ ษัทในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร
ภำยหลังบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิปริ มำณกำรค้ ำประจำปี จำกกรมธุรกิจพลังงำนแล้ ว บริ ษัท ฯ จะดำเนินกำรจัดหำและ
รับก๊ ำซจำกปตท. หรื อผู้ค้ำตำมมำตำ รำยอื่นๆ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จัดหำก๊ ำซ LPG จำกสองแหล่งหลักคือ
1. ผู้ค้ำตำมมำตรำ ที่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ ำซและโรงกลัน่ น ้ำมัน เช่น บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น ซึ่งมีสดั ส่วนกำรจัดซื ้อเฉลี่ย ประมำณร้ อยละ ของปริ มำณ
กำรจัดซื ้อทังหมด
้
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรจัดซื ้อจำกปตท.
2. ผู้ค้ำตำมมำตรำ รำยอื่น โดยมีสดั ส่วนกำรจัดซื ้อเฉลีย่ ประมำณร้ อยละ ของปริ มำณก๊ ำซ LPG ที่จดั ซื ้อทังหมด
้
บริ ษัทฯ ทำสัญญำซื ้อก๊ ำซ LPG กับปตท. และผู้ค้ำมำตรำ รำยอื่น โดยแจ้ งแผนกำรจัดซื ้อในแต่ละเดือนให้ กบั ผู้
จำหน่ำย รวมทังมี
้ กำรทบทวนและยืนยันปริ มำณกำรซื ้อทุกเดือน

การจาหน่ ายให้ กับลูกค้ าและการขนส่ งก๊ าซจากคลังก๊ าซ

บริ ษัทฯ มีทีมงำนฝ่ ำยขำยทำหน้ ำที่ติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้ องกำรสัง่ ซื ้อและกระตุ้นให้ เกิดกำร
ขำยรวมถึงกำรเสนอบริ กำรอื่นๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริ มกำรขำย โดยควำมถี่ในกำรสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำขึ ้นอยูก่ บั ปริ มำณขำยของแต่ละ
สถำนีบริ กำร เมื่อได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ บริ ษัท ฯ จะไปรับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซของปตท.หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ รำยอื่นเพื่อ
จัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ โดยเกณฑ์ในกำรเลือกคลังก๊ ำซที่จะไปรับก๊ ำซนันจะพิ
้
จำรณำจำกระยะทำงกำรขนส่งไปยังลูกค้ ำ รำคำก๊ ำซ
ของแต่ละคลัง และค่ำผ่ำนคลังกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัท ฯ รับก๊ ำซ LPG จำกปตท. ที่คลังก๊ ำซบ้ ำน
โรงโป๊ ะ คลังก๊ ำซเขำบ่อยำ และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังก๊ ำซของผู้ค้ำมำตรำ รำยอื่น ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ทังนี
้ ้ในกำรขนส่งก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซทุกครัง้ จะต้ องออกใบกำกับกำรขนส่งซึ่งระบุปริ มำณก๊ ำซที่ขนส่งและสถำนที่
ปลำยทำง
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ภาพรวมการจัดซือ้ และขนส่ งก๊ าซ LPG ของกลุ่มบริษัท
คลังปตท.
(นครสวรรค์ )
คลังปตท.
(บ้ านโรงโป๊ะ)

คลัง TG
(พิจิตร)

8 ตัน / 4 ตัน

ลูกค้ า
(ภาคเหนือตอนล่ าง)

คลัง TG
(ปทุมธานี)
ตัน

คลังปตท.
(เขาบ่ อยา / PTT
)

คลังผู้ค้า
มาตรา รายอื่น

รับและเปลี่ยน
ถ่ ายก๊ าซสู่คลัง
ขนส่งทำงเรื อ

ลูกค้ า
(กทม. / ภาคกลาง)
8 ตัน / 4 ตัน

8 ตัน / 4 ตัน

สำหรับกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภำคกลำง บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำกคลัง
บ้ ำนโรงโป๊ ะ คลังเขำบ่อยำหรื อคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี โดยวิธีกำรขนส่งทำงบกโดยรถขนส่งก๊ ำซขนำดบรรจุ ตัน
หรื อกำรขนส่งทำงน ้ำโดยเรื อขนส่งก๊ ำซ ซึ่งก๊ ำซทังหมดจะถู
้
กขนส่งไปยังคลังที่บริ ษัทฯ ใช้ บริ กำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซสู่
รถบรรทุกขนำดบรรจุ ตันหรื อ ตัน รวมทังใช้
้ เป็ นจุดกระจำยสินค้ ำเพื่อจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ
กำรใช้ บริ กำรคลังก๊ ำซเพื่อเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซของบริ ษัทฯ เป็ นกำรบริ หำรต้ นทุนกำรขนส่ง เนื่องด้ วยลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ค้ำตำมมำตรำ ซึ่งกฎหมำยได้ กำหนดมิให้ เปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซระหว่ำงคันรถทำให้ โดยปกติกำรขนส่งก๊ ำซ
แต่ละเที่ยวจะจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกู ค้ ำอยูใ่ กล้ กบั คลังก๊ ำซที่บริ ษัท ฯ จัดซื ้อก๊ ำซ บริ ษัทฯ
จะใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ ตันหรื อ ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำโดยตรง
สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในพื ้นที่ภำคกลำงตอนบนหรื อภำคเหนือตอนล่ำง ส่วนใหญ่บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำก
คลังก๊ ำซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ ตันในกำรขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจำยสินค้ ำผ่ำน
คลังก๊ ำซของบริ ษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร ทังนี
้ ้ ด้ วยนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรให้ รำคำทุนก๊ ำซ LPG ในทุกภูมิภำคมีรำคำ
เท่ำกันจึงกำหนดให้ มีกำรจ่ำยชดเชยค่ำขนส่งให้ กบั ปตท.สำหรับก๊ ำซที่ขนส่งจำกคลังปตท.ในจังหวัดชลบุรีไปยังคลังก๊ ำซของ
ปตท. ในภูมิภำคต่ำงๆ รวมถึงคลังก๊ ำซในจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ ทำงปฏิบตั ินนปตท.
ั้
จะให้ บริ ษัทฯ รับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซบ้ ำน
โรงโป๊ ะในจังหวัดชลบุรี และขนส่งไปยังคลังก๊ ำซปตท.ที่จงั หวัดนครสวรรค์ และได้ รับค่ำขนส่งจำกปตท. จำกนันจึ
้ งขนส่งไปยัง
คลังของบริ ษัทฯ ที่จงั หวัดพิจิตรอีกทอดหนึง่ โดยที่ในระหว่ำงกำรขนส่งไปยังคลังปตท.ที่จงั หวัดนครสวรรค์นนน
ั ้ ้ำก๊ ำซที่ขนส่ง
ยังคงเป็ นกรรมสิทธิ์ของปตท.
ทังนี
้ ้ สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซทำงบกทังหมดของบริ
้
ษัทฯ นันด
้ ำเนินกำรโดย บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยและเป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซ LPG ตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
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คลังก๊ าซของบริษัทฯ

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

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

ปริมาณความจุ (ตัน)
,
400

บริษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ งำนได้ แล้ ว

บริ ษัทฯ ใช้ คลังก๊ ำซในจังหวัดพิจิตรเป็ นจุดกระจำยสินค้ ำและเป็ นคลังสำรองก๊ ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริ ษัทฯ
โดยปั จจุบนั มีกำรสำรองอยู่ที่
ตัน ซึ่งบริ ษัท ฯ มีกำรตรวจสอบปริ มำณก๊ ำซรับเข้ ำ -ออก ตลอดเวลำ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะต้ อง
รักษำปริ มำณสำรองก๊ ำซในแต่ละวันไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ ของปริ มำณสำรองที่กำหนดและต้ องมีปริ มำณเฉลี่ยในแต่ละเดือน
ไม่ต่ำกว่ำปริ มำณสำรองที่กำหนด นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ สิทธิ์แก่ บริ ษัท พลังอัศวิน จำกัด ในกำรสำรองก๊ ำซ LPG จำนวน
ตัน โดยบริ ษัทฯ ได้ รับค่ำตอบแทนเป็ นค่ำบริ กำรเก็บสำรองก๊ ำซ ทังนี
้ ้ บริ ษัท พลังอัศวิน จำกัดยกเลิกกำรเก็บสำรองก๊ ำซ
LPG กับบริ ษัทฯ แล้ วในวันที่ มีนำคม
สำหรับคลังก๊ ำซของบริ ษัท ฯ ในจังหวัดปทุมธำนี ได้ รับใบอนุญำตใช้ งำนตำมกฎหมำยได้ ทงหมดแล้
ั้
วในวันที่
มีนำคม
ซึ่งภำยหลังกำรเปิ ดใช้ คลังปทุมธำนี จะทำให้ บริ ษัท ฯ มีจุดกระจำยสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำในกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล และพื ้นที่ภำคกลำงตอนล่ำงเพิ่มมำกขึ ้น

นโยบายการกาหนดราคา

ต้ นทุนในกำรจัดหำก๊ ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ ได้ แก่ รำคำขำยส่งหน้ ำคลัง และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ในกำรจัดหำเช่น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของผู้ขำย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ รำคำขำยส่งก๊ ำซ LPG หน้ ำโรงกลัน่ และรำคำขำยส่งก๊ ำซ LPG
จำกคลังก๊ ำซของปตท. ที่กระจำยอยูใ่ นภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ ประเทศให้ มีรำคำเท่ำกัน รัฐบำลจึงได้ ให้ กองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง จ่ำย
ชดเชยค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊ ำซของปตท.ทัง้ แห่งในจังหวัด ลำปำง นครสวรรค์ สุรำษฎร์ ธำนี และสงขลำ โดย
กรมธุรกิจพลังงำนเป็ นผู้กำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแต่ละคลังก๊ ำซ โดยขึ ้นอยู่กบั เส้ นทำงกำรขนส่งและวิธีกำรขนส่ง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ หำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้ ประกำศยกเลิกกำรจ่ำยชดเชยค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังคลังภูมิภำคทัว่
ประเทศ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ กุมภำพันธ์
เป็ นต้ นไป
ดังนัน้ ปั จจัยที่จะทำให้ ต้นทุนในกำรจัดหำก๊ ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ แตกต่ำงกันจึงมำจำกค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้น
ในกำรจัดหำและขนส่งก๊ ำซ อำทิเช่น ค่ำบริ กำรผ่ำนคลัง (Throughput) ซึ่งเป็ นค่ำบริ กำรขนถ่ำยก๊ ำซเข้ ำ – ออกจำกคลังก๊ ำซ
แต่ละแห่ง ค่ำขนส่งระหว่ำงคลังก๊ ำซ และค่ำบริ หำรจัดกำร เป็ นต้ น
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ภาพรวมการกาหนดราคาขายของบริษัทฯ
ราคาหน้ าโรงกลั่นและค่ าผ่ านคลังปตท.
ค่ าขนส่ งไปยังคลังเปลี่ยนถ่ ายก๊ าซ
ค่ าผ่ านคลังผู้ค้ามาตรา รายอื่น
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริษัท
ค่ าขนส่ งไปยังลูกค้ า
กาไรที่บริษัทต้ องการ

ราคาขาย

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน

เนื่องจำกก๊ ำซ LPG เป็ นสินค้ ำที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ ลกู ค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มบริ ษัทซึ่ง
ได้ แก่ สถำนีบริ กำรก๊ ำซและโรงงำนอุตสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำก๊ ำซ
LPG ที่จำหน่ำยโดยผู้ค้ำมำตรำ แต่ละรำย ผู้ค้ำมำตรำ จึงกำหนดรำคำขำยให้ ใกล้ เคียงกันเพื่อให้ สำมำรถแข่งขันทำง
รำคำได้ ปั จจัยด้ ำนรำคำจึงมิใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่ำงเดียวในกำรแข่งขันในธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG แต่ยงั รวมถึง
ปั จจัยด้ ำนคุณภำพกำรบริ กำรและควำมเชื่อถือไว้ วำงใจในตัวผู้ค้ำ ผู้บริ หำรกลุ่มบริ ษัทจึงได้ พิจำรณำปั จจัยที่มี ผลต่อกำร
แข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำมำกำหนดเป็ นกลยุทธ์ เพื่อสร้ ำงควำมแตกต่ำงและเสริ มควำมแข็งแกร่ งในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัท ดังนี ้
1. การเพิ่มคลังก๊ าซเพื่อจัดเก็บและขนถ่ ายก๊ าซ
ในธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG นันกำรมี
้
คลังก๊ ำซเพื่อจัดเก็บและเป็ นจุดกระจำยสินค้ ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
แข่งขันทังในด้
้ ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ ำซ กำรบริ หำรกำรขนส่งและต้ นทุนค่ำขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขำย
และผลประกอบกำรโดยตรง เนื่องจำกกำรจัดหำก๊ ำซหรื อใช้ บริ กำรคลังก๊ ำซจำกผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นนันจะท
้
ำให้ มี
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น เช่น ค่ำบริ กำรผ่ำนคลัง ค่ำจัดเก็บก๊ ำซ เป็ นต้ น ทังยั
้ งมีข้อจำกัดในเรื่ องระยะเวลำทำกำร
และปริ มำณที่จดั ซื ้อได้ จำกคลังก๊ ำซแต่ละแห่งทำให้ ขำดควำมคล่องตัวและมีข้อจำกัดในกำรเพิ่มยอดขำย กำรมีคลังก๊ ำซเป็ น
ของตนเองจึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันของผู้ค้ำตำมมำตรำ
กลุ่มบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรมีคลังก๊ ำซของตนเอง จึงได้ ลงทุนก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซเพิ่มขึน้ ในจังหวัด
ปทุมธำนี ซึ่งเป็ นพื ้นที่กลุ่มลูกค้ ำหลักของกลุ่มบริ ษัท โดยคลังก๊ ำซดังกล่ำวสำมำรถจุก๊ำซได้ ถึง
ตัน และจะย้ ำยกำร
สำรองพักก๊ ำซมำยังคลังปทุมธำนี ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะในส่วนค่ำบริ กำรผ่ำนคลัง ลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
แคลนก๊ ำซ และสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังพื ้นที่ทำงตอนเหนือและตะวันตกของกรุ งเทพฯ ได้ ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีคลังของ
ผู้ค้ำมำตรำ รำยใดตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ดงั กล่ำว
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2. การขนส่ งก๊ าซที่ทันต่ อเวลา
สำหรับธุรกิจสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริษัทฯ นัน้ ควำมน่ำเชื่อถือของผู้จดั
จำหน่ำยก๊ ำซในกำรทีจ่ ะจัดหำและจัดส่งก๊ ำซให้ ทนั ต่อควำมต้ องกำรใช้ งำนนัน้ มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมำก
เพื่อไม่ให้ เกิดกำรขำดแคลนก๊ ำซซึง่ จะกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ แม้ วำ่ โดยทัว่ ไปลูกค้ ำจะมีกำรวำงแผนสัง่ ซื ้อก๊ ำซ LPG
ล่วงหน้ ำแต่สำหรับลูกค้ ำสถำนีบริ กำรซึง่ มีปริ มำณกำรขำยในแต่ละช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน
ทำให้ มกั มีกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำม
ต้ องกำรสัง่ ซื ้อก๊ ำซเร่งด่วน โดยเฉพำะลูกค้ ำในเขตกรุงเทพฯ ซึง่ มีข้อจำกัดในด้ ำนระยะเวลำขนส่ง โดยสำมำรถนำรถบรรทุก
ก๊ ำซเข้ ำได้ ระหว่ำงเวลำ . น. – . น. เท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรจัดหำก๊ ำซและกำรบริ หำรกำรขนส่งของผู้จดั จำหน่ำย
ก๊ ำซจึงเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ ำงควำมไว้ วำงใจให้ กบั ลูกค้ ำและรักษำฐำนลูกค้ ำไว้ ได้
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำงควำมเชื่ อถือในกำรดำเนินธุรกิจ โดยอำศัยควำมชำนำญในกำรบริ หำรกำร
ขนส่งจำกประสบกำรณ์ ในธุรกิจขนส่งก๊ ำซกว่ำสิบปี กำรมีจำนวนรถขนส่งก๊ ำซเพื่อให้ สำมำรถรองรับปริ มำณกำรสัง่ ซือ้ ที่
เพิ่มขึ ้น รวมไปถึงกำรก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซในจังหวัดปทุมธำนีเพื่อสำรองก๊ ำซและใช้ เป็ นจุดขนถ่ำยก๊ ำซ เพื่ อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำจะ
สำมำรถจัดหำและขนส่งให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตลอดเวลำ
3. การให้ บริการแก่ ลกู ค้ าอย่ างใกล้ ชดิ และครบวงจร
กำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำอย่ำงใกล้ ชิดและนำเสนอบริ กำรแบบครบวงจรให้ กบั ลูกค้ ำเป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญที่สร้ ำง
ควำมแตกต่ำงให้ กับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดยในส่วนของธุรกิ จจัดจำหน่ำยและขนส่งก๊ ำซ LPG นัน้ บริ ษัทฯ มี
นโยบำยให้ ทีมงำนฝ่ ำยขำยติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ ำและกระตุ้นให้
เกิดกำรสัง่ ซื ้อ นอกจำกนี ้กำรที่บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับก๊ ำซ LPG หลำยธุรกิจ ทำให้ สำมำรถนำเสนอบริ กำรอื่นๆ
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรจำหน่ำยและบริ กำรขนส่งก๊ ำซ LPG เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ลูกค้ ำสถำนีบริ กำรและโรงงำน
อุตสำหกรรม เช่น บริ กำรติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมที่กฎหมำยกำหนด และกำรจัด
อบรมบุคลำกรในด้ ำนควำมปลอดภัย เป็ นต้ น
4. การบริหารต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ด้ วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ ผ้ คู ้ ำก๊ ำซ LPG ต้ องพยำยำมควบคุมรำคำขำย
ให้ อยูใ่ นระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ กำรควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะต้ นทุนก๊ ำซ LPG ต้ นทุนค่ำขนส่งและค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรบริ หำรจัดกำรจึงมีสว่ นกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุม่ บริ ษัทอย่ำงมำก บริ ษัทฯ จึงใช้ แนวทำงต่ำงๆ
เพื่อควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจัดหำและขนส่งก๊ ำซ LPG จำกแหล่งที่มีต้นทุนก๊ ำซและ
ต้ นทุนกำรขนส่งต่ำ ที่สุด กำรกำหนดเส้ นทำงและติดตำมรถขนส่งด้ ว ยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้ นทำงกำรขนส่งและ
ควำมเร็ วที่ใช้ ไปจนถึงกำรกำหนดปริ มำณน ้ำมันที่เหมำะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อให้ กำรบริ หำรต้ นทุนค่ำขนส่งเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สำหรั บด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรนัน้ บริ ษัท ฯ ใช้ กลยุทธ์ รวมศูนย์โดยรวมเอำหน่วยงำนสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทังหมดไว้
้
ที่บริ ษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อลดจำนวนบุคลำกร ลดควำมซ ้ำซ้ อน และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยมีกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรระหว่ำงกันตำมควำมเหมำะสม
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ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมปริมาณการใช้ ก๊าซ LPG ในประเทศไทย
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ ำซ LPG ถูกนำไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงพลังงำนทัง้
ในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และครัวเรื อน จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ปรับตัว
สูงขึ ้น เนื่องจำกกำรเติบโตในภำคอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี และจำกกำรที่ผ้ ใู ช้ รถยนต์หนั มำใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิงยำนยนต์
ทดแทนกำรใช้ น ้ำมันซึ่งปรับรำคำสูงมำกขึ ้นจำกกำรที่ก๊ำซ LPG มีอตั รำสิ ้นเปลืองน้ อยกว่ำและมีรำคำถูกกว่ำน ้ำมันเบนซิน
อันเป็ นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคุมรำคำก๊ ำซ LPG ของภำครั ฐ ทัง้ นีใ้ นระหว่ำงปี
สถำนกำรณ์ รำคำนำ้ มันใน
ตลำดโลกลดลงมำก ส่งผลกระทบต่อปริ มำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง

การกาหนดราคาก๊ าซ LPG
โครงสร้ ำงรำคำก๊ ำซ LPG ในปั จจุบนั เป็ นแบบกึง่ ลอยตัว โดยภำครัฐยังคงควบคุมรำคำขำย ณ โรงกลัน่ และให้ ผ้ คู ้ ำ
เป็ นผู้กำหนดรำคำขำยปลีก

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซ LPG

แม้ วำ่ ภำครัฐจะมีกำรปรับรำคำก๊ ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจต่ำงๆ สูงขึ ้น แต่ปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซ LPG ยังคง
เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมภำยในประเทศที่สง่ ผลให้ มีควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนเพิ่ม
มำกขึ ้น ทังนี
้ ้ในระหว่ำงปี
สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลงมำก ส่งผลกระทบต่อปริ มำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ใน
ภำคขนส่ง

กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง

จำกกำรที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ค้ำตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
จึงมีหน้ ำที่ต้อง
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่สำคัญ ดังนี ้
1. พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
และพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ ) พ.ศ.
2.
3.
4.
5.

พระรำชบัญญัตคิ วบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
พระรำชกำหนดแก้ ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
พระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
กฎกระทรวงพลังงำน และประกำศกระทรวงพลังงำนว่ำด้ วยเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำและกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำ จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของบริ ษัทฯ ในแต่ละขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตังแต่
้ กำรจัดหำ และ
จัดเก็บก๊ ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิ ้งลงสูส่ ิ่งแวดล้ อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริ ษัท ฯจึงต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่ำงๆ ในด้ ำนที่เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิ จพลังงำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ ้นกับ
สุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม
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การแข่ งขันและส่ วนแบ่ งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ คู ้ ำก๊ ำซ LPG ซึ่งได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ ที่จำหน่ำยก๊ ำซ LPG เพื่อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงใน
ภำคอุตสำหกรรม กำรขนส่งและครัวเรื อน ทังสิ
้ ้น รำย ดังนี ้
(หน่ วย : พันตัน)

ชื่อ

ปี
ปริมาณ
.
.

บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
บริ ษัท ออร์ คิด แก๊ ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษัท เอ็นเอส แก๊ ส แอลพีจี จำกัด
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อูโน่แก๊ ส จำกัด
บริ ษัท บิ๊กแก๊ ส เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท แสงทองปิ โตรเลียม จำกัด
บริ ษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ยูไนเต็ดแก๊ ส จำกัด
บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
รวม
,
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

%
.
.

ปี
ปริมาณ
.
.

ปี
ปริมาณ
.
.

%
.
.

%
.
.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100.00

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

-

,

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

-

,

.
.
.
.
.
.

ผู้ค้ำตำมมำตรำ สำมำรถจำแนกออกเป็ น กลุม่ ตำมส่วนแบ่งกำรตลำด คือ ผู้ค้ำตำมมำตรำ รำยใหญ่ ซึ่งแต่
ละรำยมีสว่ นแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำร้ อยละ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
รำย ได้ แก่ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริ ษัท ดับบลิวพี
เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมี
คัลส์ จำกัด (มหำชน)
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.
.
.
.
.
.00

การแข่ งขันในอุตสาหกรรม

จำกสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันในช่วงที่ผำ่ นมำ ทำให้ ปริ มำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม
ลดลง ส่งผลให้ ผ้ คู ้ ำมำตรำ 7 แต่ละรำยต้ องแข่งขันกันในกำรดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ ้นเพื่อรักษำยอดขำย
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั สถำนีบริ กำร โรงงำนอุตสำหกรรม ไปจนถึง
โรงบรรจุก๊ำซนัน้ จะต้ องได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
ซึ่งผู้ขออนุญำต
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนดังนี ้

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็ นผู้ค้าตามมาตรา
- มีทนุ จดทะเบียนมำกกว่ำ 50 ล้ ำนบำท และมีเงินทุนหมุนเวียนตังแต่
้ 100 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- มีปริ มำณกำรค้ ำประจำปี ตังแต่
้ 5 ,000 ตันขึ ้นไป ซึง่ ต้ องแจ้ งต่อกรมธุรกิจพลังงำน
- มีกำรสำรองก๊ ำซในอัตรำร้ อยละ ของปริ มำณกำรค้ ำประจำปี
ด้ ว ยข้ อ ก ำหนดทำงคุณ สมบัติ ข องผู้อ นุญ ำตดัง กล่ำ ว ท ำให้ ผ้ ูป ระกอบกำรขนำดเล็ก เข้ ำ สู่ธุ ร กิ จได้ ย ำกยิ่งขึน้
นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจค้ ำก๊ ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขันทำงรำคำเท่ำนันแต่
้ ยงั รวมถึงกำรแข่งขันในด้ ำนคุณภำพกำร
บริ กำร ควำมรวดเร็ วในกำรขนส่งก๊ ำซ รวมถึงกำรให้ บริ กำรทำงเทคนิคอื่นๆ แก่ลกู ค้ ำ ซึ่งจะทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่
แข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่อยูใ่ นธุรกิจได้ ลำบำกมำกขึ ้น
นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ระหว่ำงผู้ค้ำมำตรำ ไม่ใช่กำรแข่งขันด้ ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว
คุณภำพของกำรบริ กำรยังเป็ นสิ่งสำคัญ นอกจำกนี ้กำรขยำยธุรกิจทังในเชิ
้ งกว้ ำงและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัด
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริ กำร ธุรกิจบริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซสำหรับยำนยนต์และอุตสำหกรรม เป็ นต้ น เป็ นกำร
ขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสำมำรถให้ บริ กำรที่ครอบคลุมและครบวงจรให้ กบั ลูกค้ ำที่ช่วยสร้ ำง
คุณค่ำในธุรกิจและสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรม

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำ จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของบริ ษัทฯ ในแต่ละขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตังแต่
้ กำรจัดหำ และ
จัดเก็บก๊ ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิ ้งลงสูส่ ิ่งแวดล้ อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริ ษัทฯจึงต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่ำงๆ ในด้ ำนที่เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิ จพลังงำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอัน ตรำยที่อำจเกิดขึ ้นกับ
สุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม
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ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด (GG) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย เป็ นผู้ให้ บริ กำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำโดยใช้ รถบรรทุกขนส่ง
ติดตังถั
้ งบรรจุก๊ำซ และเป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซ LPG ตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
โดย
ขนส่งให้ บริ ษัทในเครื อร้ อยละ 59 และบริ ษัทผู้ค้ำ LPG รำยอื่นๆ รวมถึงสถำนีบริ กำรก๊ ำซ ในสัดส่ว นร้ อยละ 41 ในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ มีจำนวนรถขนส่งก๊ ำซ LPG ดังนี ้
ประเภทรถขนส่ ง
รถบรรทุกหัวลำก
รถบรรทุก 10 ล้ อ
รถบรรทุก 6 ล้ อ

จานวนพาหนะ (คัน)

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
15
8
4.3

รถขนส่ง ของบริ ษั ท ฯ ทุก คัน ต้ อ งผ่ำ นกำรขออนุญ ำตและมี ก ำรตรวจสภำพรถและถัง บรรจุบ นรถขนส่ง อย่ ำ ง
สม่ำเสมอตำมที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ มีกำรติดตังระบบ
้
GPS เพื่อติดตำมข้ อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุม
และติดตำมพฤติกรรมกำรขับรถของพนักงำนขับรถได้ รวมทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริ ตของ
พนักงำนขับรถได้ ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ ระบบในกำรควบคุมติดตำมกำรขนส่งดังกล่ำว ทำให้ ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯไม่เคย
เกิดอุบตั ิเหตุร้ำยแรง และสำมำรถจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำได้ ทนั ตำมกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
.

กลุ่มบริ ษัทยังมีรำยได้ จำกกำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ กับลูกค้ ำภำยนอกในสัดส่วนเฉลี่ยประมำณร้ อยละ .
ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่ง ซึง่ มำจำกกำรรับจ้ ำงขนส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำสถำนีบริ กำรและปตท. เป็ นหลัก
ปี
ปี
ปี
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1. รำยได้ คำ่ ขนส่งก๊ ำซ LPG
.
.
.
.
.
.
- ขนส่งให้ บริ ษัทแม่
.
.
.
.
.
.
- ขนส่งให้ บคุ คลภำยนอก
.
.
.
.
.
.

–

การตลาดและการแข่ งขัน
สำหรับกำรดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ นอกจำกจะต้ องได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
และขอใบค้ ำต่ำงจำกผู้ค้ำมำตรำ สำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ ว ยังต้ องใช้ เงินลงทุนจำนวนมำก
เพื่อจัดหำรถขนส่ง รวมทังผู
้ ้ ค้ำมำตรำ แต่ละรำยมักจะมีผ้ ใู ห้ บริ กำรขนส่งเป็ นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัด กำร
ต้ นทุน และเพื่อกำรจัดส่งแก๊ สตำมเวลำที่ต้องกำร อีกทังรำคำค่
้
ำขนส่งก๊ ำซ LPG เป็ นรำคำที่คอ่ นข้ ำงมำตรฐำน ซึ่งทุกบริ ษัท
จะอิงรำคำตำมค่ำขนส่งของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็กเข้ ำสูธ่ ุรกิจได้ ยำก
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ บริ ษัทฯ จะไปรับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซของปตท.หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ รำยอื่นเพื่อ
จัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ
สำหรับกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภำคกลำง บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำกคลัง
บ้ ำนโรงโป๊ ะ หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ รำยอื่น เพื่อขนส่งไปยังคลังที่บริ ษัท ฯ ใช้ บริ กำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซสู่รถบรรทุก
ขนำดบรรจุ ตันหรื อ ตัน ก่อนจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกู ค้ ำอยู่ใกล้ กบั คลังก๊ ำซที่ กลุม่ บริ ษัทจัดซื ้อก๊ ำซ
บริ ษัทฯ จะใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ ตันหรื อ ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำโดยตรง
สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในพื ้นที่ภำคกลำงตอนบนหรื อภำคเหนือตอนล่ำง ส่วนใหญ่บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำก
คลังก๊ ำซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ ตันในกำรขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจำยสินค้ ำผ่ำน
คลังก๊ ำซของบริ ษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร และใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ ตันหรื อ ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำ เนื่องจำกสถำนี
บริ กำรก๊ ำซส่วนใหญ่สำมำรถบรรจุก๊ำซได้ ประมำณ – ตัน

กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง

จำกกำรที่ GG เป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
จึง
มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่สำคัญ ดังนี ้
1.
พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
และพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ฉบับที่
พ.ศ.
2.
พระรำชบัญญัติควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
3.
พระรำชกำหนดแก้ ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
4.
กฎกระทรวงพลังงำน และประกำศกระทรวงพลังงำนว่ำด้ วยเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำและกำรขนส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งก๊ ำซ LPG ของบริ ษัท ฯ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิง้ ลงสู่สิ่งแวดล้ อม
ภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งวัตถุไวไฟ บริ ษัท ฯจึงต้ องปฏิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบและข้ อบังคับต่ำงๆ ในด้ ำนที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิจ
พลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอันตรำย
ที่อำจเกิดขึ ้นกับสุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม
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ธุรกิจบริการรับเหมาก่ อสร้ างและติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรให้ บริ กำรของ TT สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะตำมประเภทของลูกค้ ำและลักษณะของงำน คือ กำร
รับเหมำก่อสร้ ำง และ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์และระบบท่อก๊ ำซสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม โดยสัดส่วนรำยได้ ของ TT
สำหรับกำรให้ บริ กำรทัง้ 2 ประเภทระหว่ำงปี 2557 –
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รับเหมำก่อสร้ ำง
ติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์

ปี 2559
. %
10.07%

ปี 2558
. %
. %

ปี 2557
. %
. %

1. การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง

บริ ษัทฯ ให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมและน ้ำมัน ได้ แก่ กำรก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ กำรเดินระบบ
ท่อก๊ ำซในคลังก๊ ำซ โรงบรรจุก๊ำซ สถำนีบริ กำรก๊ ำซ รถบรรทุกก๊ ำซ ตลอดจนระบบท่อก๊ ำซภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทัง้
ร้ ำนอำหำรหรื อห้ ำงสรรพสินค้ ำทีใ่ ช้ ก๊ำซเป็ นเชื ้อเพลิงในกำรหุงต้ ม ภำยใต้ กำรกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มี
ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ โดยบริ ษัทฯได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ ำนกำรผลิต ติดตัง้ และ กำรขำย
จำกสถำบัน UKAS

การเดินระบบท่ อก๊ าซในคลังก๊ าซ

ข้ อต่ อสวมเร็ว/หัวท่ อรับก๊ าซ/ฝาครอบหัวท่ อ
รับก๊ าซ
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การติดตัง้ ถังก๊ าซในรถบรรทุกก๊ าซขนาดใหญ่

เครื่องเตือนก๊ าซรั่ว

นอกจำกกำรให้ บริ กำรก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมแล้ ว บริษัทฯ มีกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ก๊ำซสำหรับโรงบรรจุ
ก๊ ำซ สถำนีบริ กำร รถขนก๊ ำซ โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซเป็ นเชื ้อเพลิง ให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไป และมีอปุ กรณ์ที่ผลิตเองเพื่อ
จำหน่ำย เป็ นอุปกรณ์ที่บริ ษัทฯทำกำรพัฒนำขึ ้น หรื อปรับปรุงขึ ้น จำกเดิมทีต่ ้ องทำกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศซึง่ มีรำคำแพง
บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วน . % ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วในบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ ำนกำรก่อสร้ ำงและรับจ้ ำงผลิต ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมแบบและขนำดที่ลูกค้ ำกำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่ง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ งำนแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งำนติดตังนอกสถำนที
้
่ (Site
Erection) โดยบริ ษัทฯ สำมำรถให้ บริ กำรที่รองรับกำรใช้ งำนของลูกค้ ำได้ ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูก ค้ ำ ที่ ต้ อ งกำรมำตรฐำนและคุณ ภำพสูง เช่ น โรงกลั่น น ำ้ มัน โรงไฟฟ้ ำ ก๊ ำ ซธรรมชำติ ปิ โตรเคมี ที่ มี โรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็ นต้ น

22

การตลาดและการแข่ งขัน
สำหรับกำรให้ บริ กำรก่อสร้ ำงระบบก๊ ำซในอุตสำหกรรม ผู้ให้ บริ กำรส่วนใหญ่เป็ นผู้รับเหมำรำยย่อยซึง่ มักให้ บริ กำร
แก่โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก ในส่วนของบริ ษัทฯ ถือเป็ นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสำหกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับก๊ ำซโดยตรงทำให้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ ของบริ ษัทฯจะเป็ นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรื อขนำดใหญ่ ซึ่งให้
ควำมสำคัญในเรื่ องของระบบควำมปลอดภัย จึงมักใช้ บริ กำรติดตังจำกผู
้
้ ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ที่ เชื่อถือได้ ใน
รูปแบบบริ ษัทซึง่ มีน้อยรำย
สำหรับกำรแข่งขันในงำนบริ กำรก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน กลุม่ บริ ษัทมีทีมผู้บริ หำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ ำน
งำนก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมันมำอย่ำงยำวนำน เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ ำ ประกอบกับมีเครื่ องมืออุปกรณ์ และสถำนที่พร้ อม
สำหรับกำรให้ บริ กำร ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ อุตสำหกรรมน ้ำมัน ปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ำมัน ดังนันภำวะกำรแข่
้
งขันและ
กำรเติบโตของบริ ษัทฯ จึงเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมดังกล่ำว
. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย (TT) ดำเนินธุรกิจบริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ และกำร
จำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ โดยให้ บริ กำรติดตังก๊
้ ำซรถยนต์
แบบใช้ เชื ้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทวั่ ไปโดยใช้ อปุ กรณ์ควบคุมกำร
จ่ำยก๊ ำซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตำลี โดยพนักงำนของ
บริ ษัทฯ ให้ คำแนะนำเรื่ องระบบก๊ ำซรถยนต์แก่ลกู ค้ ำเพื่อให้ ลกู ค้ ำพิจำรณำ
ควำมต้ องกำรรวมทังประเมิ
้
นค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง และนำเสนอระบบก๊ ำซ
รถยนต์ ที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ จำกนัน้ จึงติดตังระบบก๊
้
ำซ
อุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยเชื ้อเพลิง NGV
รถยนต์ซึ่งโดยทัว่ ไปจะใช้ เวลำ 2 วันทำกำร โดยบริ ษัทฯจะดำเนินกำรติดตัง้
ระบบก๊ ำซและทำกำรออกใบรับรองกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ รวมทังใบรั
้ บรองควำมปลอดภัยในกำรติดตังเพื
้ ่อให้ ลกู ค้ ำใช้
เป็ นเอกสำรประกอบกำรยื่นแจ้ งกำรเปลีย่ นแปลงระบบเชื ้อเพลิงต่อกรมขนส่งทำงบก

การตลาดและการแข่ งขัน
สำหรับกำรให้ บริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ ผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมมีทงผู
ั ้ ้ ให้ บริ กำรติดตังรำยย่
้
อย
และบริ ษัทรำยใหญ่ โดย บริ ษัทฯ ถือเป็ นผู้ให้ บริ กำรติดตังรำยใหญ่
้
สำหรับกำรติดตังก๊
้ ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็ นรำย
ย่อยสำหรับกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้ บริ กำรส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ำรำยย่อยและใช้ อปุ กรณ์จำกประเทศ
จีนเป็ นหลัก
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ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

กำรให้ บริ กำรของ RE เป็ นกำรให้ บริ กำรทำงวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในกำรทดสอบและให้
ควำมเห็นทำงวิศวกรรมในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้ กบั องค์กรต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยหรื อ
ประเมินสภำพเพื่อซ่อมบำรุง ซึง่ อำจเป็ นผลมำจำกข้ อบังคับทำงกฎหมำย หรื อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเอง
ทังนี
้ ้ กำรให้ บริกำรของ RE สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะหลัก คือ
1. กำรให้ บริ กำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing)
เป็ นกระบวนกำรทดสอบเพื่อหำควำมผิดปกติ หรื อข้ อบกพร่องของชิ ้นงำน โดยใช้ กระบวนกำรทำงฟิ สกิ ส์ซงึ่ ไม่
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชิ ้นงำนนันๆ
้ เช่น
- กำรทดสอบด้ วยรังสี : เป็ นกำรตรวจสอบหำรอยตำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้ สำรกัมมันตภำพรังสีและใช้ แผ่นฟิ ล์ม
บันทึกข้ อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลัน่ น ้ำมัน ท่อขนส่ง เป็ นต้ น
-กำรทดสอบด้ วยคลืน่ เสียง : เป็ นกำรตรวจสอบควำมหนำเพื่อหำควำมบกพร่องของเนื ้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ และ
อุปกรณ์ตำ่ งๆ ด้ วยกำรใช้ คลืน่ เสียง
-กำรทดสอบด้ วยอนุภำคแม่เหล็ก : เป็ นกำรวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้ กำรเหนี่ยวนำจำกสนำมแม่เหล็ก
ไฟฟ้ ำกระแสตรงหรื อกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ ตรวจสอบงำนท่อ หรื องำนโครงสร้ ำงโลหะ
-กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม : เป็ นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิ ้นงำน หรื อวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยกำรแทรก
ซึมของน ้ำยำ เพื่อหำรอยเคลือบที่ไม่เรี ยบร้ อยอันอำจจะเกิดควำมชื ้นหรื อน ้ำซึมผ่ำนได้
-กำรทดสอบด้ วยสำยตำ : เป็ นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิ ้นงำน เช่น รอยขีดข่วน หรื อรอยเคลือบที่ไม่
เรี ยบร้ อย อันอำจส่งผลต่อควำมแข็งแรงของชิ ้นงำนได้
2. กำรให้ บริ กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and Certification)
เป็ นกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพงำน ซึง่ รวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยชิ ้นงำน เพื่อประมวลผลและ
รับรองสภำพกำรใช้ งำนของชิ ้นงำน ตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็ นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิ ดโรงงำนใหม่
กำรตรวจสอบระหว่ำงทำกำรติดตัง้ หรื อกำรตรวจสอบภำยหลังกำรใช้ งำน รวมทังกำรตรวจสอบเพื
้
่อเป็ นกำรรับรองทำง
กฎหมำยให้ แก่ลกู ค้ ำ เช่น กำรรับรองถังบรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลังเก็บก๊ ำซโรงบรรจุก๊ำซสถำนีให้ บริ กำร
ก๊ ำซ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ กำรให้ บ ริ ก ำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้ อยู่กับ ลัก ษณะงำนที่ จะให้ ต รวจสอบ โดยหำกเป็ นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ ำซในคลังก๊ ำซหรื อสถำนีบริ กำรก๊ ำซ เพื่อหำรอยรั่ว อำจใช้ เครื่ องมือทัว่ ไป โดยไม่ต้องใช้ เครื่ องมือพิเศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแต่หำกเป็ นงำนที่ต้องหำรอยตำหนิภำยในโครงสร้ ำงของวัสดุที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ ด้ วยตำเปล่ำ
จะต้ องใช้ กระบวนกำร NDT ตัวอย่ำงของกำรทดสอบด้ วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภัยต่อกำร
ใช้ งำนของภำชนะรับแรงดันสูงอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนำด
ใหญ่หม้ อต้ มไอน ้ำ (Boiler) เป็ นต้ น
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การตลาดและการแข่ งขัน

ธุรกิจให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นวิชำชีพอิสระ ซึ่งมีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมไม่
มำกนัก ส่งผลให้ กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สงู มำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมักมีลกู ค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเป็ นกำรแข่งขันด้ ำนกำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่อ ถือเป็ นหลัก ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ ถื อเป็ น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบกำรขนำดกลำงในระดับใกล้ เคียงกันประมำณ 12 รำย สำหรับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ในอุตสำหกรรมที่ให้ บริ กำรในลักษณะเดียวกัน ได้ แก่ บริ ษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ศิวะ เทสติ ้ง
อินสเพ็คชัน่ แอนด์ คอนซัลติ ้ง จำกัด เป็ นต้ น

ช่ องทางการจาหน่ าย

ช่องทำงกำรจำหน่ำยในกำรเข้ ำถึงลูกค้ ำของ RE สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกค้ ำภำยในกลุ่มบริ ษัททำคูนิ เช่น สถำนีบริ กำรซึ่งซือ้ ก๊ ำซปิ โตรเลี ยมจำก TG, ลูกค้ ำติดตัง้ งำนท่อก๊ ำซ
อุตสำหกรรมของ TT, ลูกค้ ำงำนติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ของ TT เป็ นต้ น
2. ลูกค้ ำทัว่ ไป ที่ RE ทำกำรติดต่อโดยตรง โดยอำจจะอำศัยฐำนข้ อมูลที่เปิ ดเผยของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม รำยชื่อผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจพลังงำน เป็ นต้ น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพื่อ
นำเสนอกำรให้ บริ กำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยกำหนด
ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของ RE ในปั จจุบนั เป็ นลูกค้ ำที่ RE ทำกำรติดต่อโดยตรงเป็ นหลัก

กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ

RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้ บริ กำรไปยังกำรตรวจสอบและทดสอบด้ ำน NDT ที่มีควำมซับซ้ อนเพิ่มขึ ้น
เพื่อเพิ่มมูลค่ำเพิ่มของงำนทังนี
้ ้เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว RE มีกลยุทธ์ ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในของบริ ษัท ฯ ใน
ลักษณะ on the job training และกำรอบรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรเพิ่มขึ ้น รวมทัง้
พิจำรณำกำรลงทุนในเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ ้น เพื่อเพิ่มโอกำสและรู ปแบบในกำรให้ บริ กำรด้ ำน
อื่นๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

ในกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะขึ ้นอยูก่ บั 2 ปั จจัยหลัก คือ

ศักยภำพในกำรให้ บริ กำรของ

.กำรได้ รับใบอนุญำตในกำรทดสอบด้ ำนต่ำงๆ ซึ่งจำแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ ย่อย คือ ใบอนุญำตสำหรับบริ ษัท ฯ และ
ใบอนุญำตสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรทดสอบ ทังนี
้ ้ใบอนุญำตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอำยุประมำณ 3 ปี และทำกำรต่ออำยุ
เมื่อครบกำหนด RE ถือเป็ นบริ ษัทมีประสบกำรณ์ และมีคณ
ุ วุฒิด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
เช่น ASNT , PCN , ASME ทัง้ ยังได้ รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ ำนกำรให้ บริ กำรตรวจสอบและทดสอบและกำร
ตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำลำย
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ใบอนุญาตจากหน่ วยงานต่ าง ๆ ณ
หน่ วยงานที่อนุญาต
กรมธุรกิจพลังงำน

ธันวาคม

มีดังนี ้

ประเภทการรับรอง
เป็ นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถำนที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติประเภทที่ 1
มีคณ
ุ สมบัติและคุณวุฒิครบถ้ วนตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่ อง คุณสมบัติและ
คุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ำยก๊ ำซ ถังขนก๊ ำซ ระบบท่อก๊ ำซ
และอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ
เป็ นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำ ประเภทนิติบคุ คล ตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่ อง
กำรกำหนดบริ เวณอันตรำยอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ มำตรฐำนขันต
้ ่ำระบบไฟฟ้ ำ
กำรตรวจสอบและกำรออกหนังสือรับรองให้ ผ้ ตู รวจสอบ

กรมกำรขนส่งทำงบก

ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์และ
กำรติดตังส่
้ วนควบและอุปกรณ์ตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื่ อ งอุปกรณ์ และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงกำหนด เครื่ องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ ในกำรขนส่งที่ใช้ ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบ
และเครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2551

คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร

ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงกำหนดเครื่ อง
อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ ในกำรขนส่งที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง
พ.ศ. 2551
หนังสือรับรองกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบคุ คล

สภำวิศวกร

ได้ รับอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุม

The American Society for
รับรองว่ำ คุณเจริ ญชัย อำนำจสมบูรณ์ สขุ ได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ NDT
Nondestructive Testing Inc. Level III
(ASNT)
จำนวนวิศวกร (ณ 31 ธ.ค. 59) RE มีวิศวกร คนซึ่งเป็ นวิศวกรที่สำมำรถทำกำรทดสอบ NDT ระดับ 2 และ ระดับ 3
ดังนี ้
- ผู้ชำนำญกำรทดสอบ NDT ระดับ 3 จำนวน 1 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้ วยรังสี
กำรทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้ วย
สำยตำ
- ผู้ชำนำญกำรทดสอบ NDT ระดับ 2 จำนวน ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้ วยรังสี
กำรทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้ วย
คลืน่ เสียงควำมถี่สงู และกำรทดสอบด้ วยสำยตำ
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.ควำมเพียงพอของเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทังนี
้ ้ กำรให้ บริ กำรส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็ นกำรให้ บริ กำร
ซึ่งระบบกำรทดสอบที่ ขึน้ อยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็ นหลัก ดังนัน้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ นำมำใช้ จะเป็ น
เครื่ องมือพืน้ ฐำนที่ผ้ ูประกอบกำร NDT ระดับ 3 ต้ องจัดหำ และจัดเตรี ยมเป็ นทรั พย์ สินเพื่อประกอบกำรยื่นขออนุญำต
ให้ บริ กำร NDT โดยเครื่ องมือส่วนใหญ่ใช้ เงินลงทุนไม่สงู มำก เช่น เครื่ องตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยคลื่นอุลตร้ ำโซนิก , เครื่ อง
ตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยกำรฉำยรังสี , เครื่ องตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยอนุภำคแม่เหล็ก , เครื่ องตรวจสอบแนวเชื่อมด้ วยสำร
แทรกซึมเครื่ องตรวจวัดควำมแข็ง เครื่ องสูบอัดน ้ำแรงดันสูง , เครื่ องวัดควำมลึก และเครื่ องทดสอบกำรขยำยตัวของถังแก๊ ส
เป็ นต้ น

กระบวนการให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

1. กระบวนกำรให้ บริ กำรของ RE สำมำรถสรุปได้ พอสังเขปดังนี ้
2. RE ทำกำรติดต่อลูกค้ ำ และเสนอรำคำในกำรให้ บริ กำร
3. ดำเนินกำรในเรื่ องทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณีที่เป็ นกำรตรวจสอบตำมเงื่อนไขที่กฎหมำย
ระบุ ซึ่งจะต้ องมีเจ้ ำหน้ ำที่ของภำครั ฐเข้ ำร่ วมด้ วย RE จะทำกำรประสำนงำนกับกรมธุรกิ จพลังงำน เพื่อ
กำหนดวันในกำรตรวจสอบ
4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยในกรณีที่ พบว่ำชิ ้นงำนหรื ออุปกรณ์ของลูกค้ ำมีควำมบกพร่ องไม่
เป็ นไปตำมมำตรฐำน RE จะนำเสนอบริ กำรเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงแก้ ไข
โดยทัว่ ไปแล้ ว ระยะเวลำในกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้ เวลำประมำณ 2-3 วัน เว้ นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบกำรจัดเก็บก๊ ำซขนำดใหญ่ ซึ่งต้ องมีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของถังจัดเก็บเมื่อถึงระดับควำมดันที่
กำหนดเพื่อป้องกันกำรระเบิดของก๊ ำซซึง่ จะใช้ เวลำเกินกว่ำ 1 สัปดำห์
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด (TL) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดิน
แล้ วบำงส่วน โดยบริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำทำเลที่ตงของที
ั้
ด่ ินโดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภำพในกำรเจริ ญเติบโตของที่ดินซึง่
ได้ รับอำนิสงส์จำกกำรลงทุนของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ ำ ที่คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จและสำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรในช่วง
ต้ นปี
ประกอบกับบริษัทฯ ถือครองเงินสดอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก ซึง่ เป็ นโอกำสที่ดีและเหมำะสมในกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่
มัน่ คง เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนในกำรลงทุนให้ แก่บริ ษัท และเพิม่ ผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นจำกกระแสเงินสดส่วนที่เหลือจำกกำร
ดำเนินงำน
บริษัทฯ อยู่ระหว่ างการศึกษากลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่ งออกเป็ น แนวทางคือ
) ถือครองที่ดินไว้ เพื่อขำย โดยมุง่ หวังส่วนต่ำงของรำคำซื ้อขำย หรื อ
) ร่ วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อสร้ ำงที่อยู่อำศัย ทังนี
้ ้บริ ษัทคำนึงถึงควำม
เสีย่ งของลูกค้ ำในด้ ำนควำมสำมำรถในกำรขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย ประกอบกับควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนในด้ ำนต่ำงๆ ดังนี ้
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง กำรลงทุนในครัง้ นี ้เป็ นกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งจัดอยู่ในสินทรัพย์ประเภทที่มี
สภำพคล่องต่ำ อำจทำให้ บริ ษัทฯ ขำดสภำพคล่องในกำรดำเนินงำน ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนในกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยจัดทำ
แผนกระแสเงินสดรับ-จ่ำยจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติไว้ อย่ำงถี่ถ้วน ซึง่ กำรลงทุนซื ้อที่ดินดังกล่ำวไม่มีควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มทุน
หรื อจัดหำเงินทุนโดยกำรกู้ยืม
ควำมเสีย่ งจำกภำระค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดูแลรักษำ หลังจำกกำรลงทุนซื ้อที่ดิน บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ดแู ลทรัพย์สนิ ซึง่ อำจจ
มีภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรป้องกันกำรบุกรุก และ/หรื อกำรดูแลรักษำอื่นๆ ตำมสมควร
ควำมเสีย่ งจำกควำมล่ำช้ ำในกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ ำ เหตุผลของกำรลงทุนในครัง้ นี ้ส่วนหนึง่ มำจำกกำรสร้ ำงรถไฟฟ้ ำ
ซึง่ หำกกำรก่อสร้ ำงมีควำมล่ำช้ ำ อำจส่งผลต่อยอดขำยอสังหำริมทรัพย์ของกลุม่ บริษัท

การตลาดและการแข่ งขัน

ต้ นทุนในกำรซื ้อที่ดินของกลุม่ บริษัทไม่สงู มำก และมีทำเลที่ตงั ้ อยูใ่ กล้ ถนนใหญ่และสถำนีรถไฟฟ้ ำ ประกอบกับกำร
ที่กลุม่ บริ ษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ ำง ทำให้ มนั่ ใจว่ำควบคุมต้ นทุนในกำรก่อสร้ ำงได้ เป็ นอย่ำงดี สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์รำยอื่นได้ ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทขำดแบรนด์ที่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ อำจส่งผลต่อกำรตังรำคำขำยต
้
ำ่ กว่ำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่มีชื่อเสียง
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ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน
เนื่องจำกรำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็ วในปี ที่ผำ่ นมำ รำคำน ้ำมันในประเทศได้ ปรับตัวลดลง แต่รำคำ
แก๊ สในประเทศไม่ได้ ปรับลดลงตำมตลำดโลก ทำให้ รำคำน ้ำมันกับรำคำแก๊ สใกล้ เคียงกัน ส่งผลให้ ปริ มำณกำรใช้ แก๊ สในภำค
ขนส่งลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ ผู้บริ หำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำน ้ำมันกับรำคำแก๊ สยังไม่เพิ่มขึ ้น ปริ มำณกำรใช้ ใน
ภำคขนส่งจะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ธุรกิจจำหน่ำยแก๊ สไม่สำมำรถเติบโตได้ บริ ษัทจึงขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ ำงและพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ เพื่อกระจำยควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจ
กลุ่มลูกค้ ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของบริ ษัทเป็ น
กลุม่ พลังงำน เมื่อรำคำน ้ำมันผันผวน ทำให้ รำยได้ ของกลุม่ ลูกค้ ำลดลง และแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุม่ ลูกค้ ำเปลีย่ นไปจำก
เดิม โดยส่วนใหญ่หนั มำใช้ นโยบำยชะลอกำรลงทุนและลดต้ นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขำยของกลุ่มบริ ษัท
กลุม่ บริ ษัทจึงได้ สรรหำและพัฒนำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพเพื่อรองรับกำรขยำยกลุม่ ลูกค้ ำไปยั งกลุม่ ที่ไม่ได้ อยู่ในธุรกิจพลังงำน
เพียงอย่ำงเดียว
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ าย
กำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซ LPG บริ ษัทจะวำงแผนกำรจัดหำก๊ ำซ LPG จำกผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่นซึง่ โดยทัว่ ไป
แล้ วจะทำกำรจัดหำจำกผู้ผลิตก๊ ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ดังนันบริ
้ ษัทจึงอำจมีควำม
เสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ บริ ษัทได้ ด้วยเหตุใดก็ตำมหรื อทำกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ในปริ มำณที่
ต่ำกว่ำที่บริ ษัทฯแจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ ของบริ ษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ เชื่อว่ำโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมีไม่สงู มำกนัก เนื่องจำกโควตำกำรจัด
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของผู้ค้ำมำตรำ แต่ละรำยถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงำน นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ มีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำคือ
ผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ หลำยรำย และมีคลังสำรองก๊ ำซเป็ นของตนเอง ทำให้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่ำจะสำมำรถจัดหำ LPG ได้ ใน
เวลำที่ต้องกำร ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผำ่ นมำบริ ษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหำในกำรจัดหำก๊ ำซ LPG อันเป็ นผลจำกกำรปฏิเสธกำรจัดส่ง
ของผู้ค้ำรำยใหญ่รำยดังกล่ำว
3. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่ งก๊ าซ
ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรดูแล 2 ด้ ำนหลัก คือ
) กำรดูแลทำงกำยภำพของคลังสินค้ ำ ให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำน โดยติดตังอุ
้ ปกรณ์ ควำม
ปลอดภัย และอุปกรณ์ ดบั เพลิง ที่มีประสิทธิ ภำพและเป็ นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทัง้ ได้ รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรคลังก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก. ) ในกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงสิ่งปลูกสร้ ำงดังกล่ำวจำกกรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน ตลอดจนมีกำรตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญำตทุกปี เป็ นประจำทุกปี ทำให้ เชื่อมัน่ ได้ วำ่ ระบบคลังจัดเก็บก๊ ำซ
ของบริ ษัทฯเป็ นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย และ
) กำรปฎิบตั ิงำนของพนักงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดเก็บและขนส่งก๊ ำซ โดยวำงระเบียบกำรทำงำนให้ พนักงำน
ตรวจสอบอุปกรณ์ควำมปลอดภัยทุกวัน รวมทังอบรมพนั
้
กงำนให้ มีควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงเหมำะสม โดย
พนักงำนที่ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำวต้ องได้ รับบัตรพนักงำนบรรจุก๊ำซ ซึง่ รับรองโดยกรมธุรกิ จพลังงำน
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นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทได้ ทำประกันคลังเก็บก๊ ำซ LPG และรถบรรทุกก๊ ำซ LPG ประเภทกำรประกันควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน และทำประกันภัยประเภทควำมรับผิดชอบต่อบุคคลที่สำม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุม่ บริ ษัทใน
กรณีที่เกิดอุบตั ิภยั ขึ ้น ซึง่ กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวทำให้ ผ้ บู ริ หำรเชื่อว่ำเพียงพอต่อควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ น้
และเป็ นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้ าน
จำกกำรที่ธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึง่ ดำเนินกำรโดยบริ ษัท
ย่อย ต้ องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทกั ษะ รวมทังต้
้ องมีใบรับรองในกำรให้ บริ กำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กำรปฏิบตั ิงำนในเรื่ องกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (NDT)
ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีบคุ ลำกรที่ได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นผู้ตรวจ NDT ระดับ ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนัน้
อำจพิจำรณำได้ ว่ำกลุ่มบริ ษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ ำน ทังนี
้ ้ลักษณะงำนที่ต้องใช้
ผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เป็ นผู้ตรวจสอบนัน้ เป็ นงำนที่มีควำมซับซ้ อนสูง ซึ่งปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทยังมีกำรรั บงำนในลักษณะ
ดังกล่ำวในระดับไม่มำกนัก อย่ ำงไรก็ตำม บุคลำกรท่ำนดังกล่ำวเป็ นผู้บริ หำรที่ร่วมงำนกับบริ ษัทฯมำเป็ นระยะเวลำนำน
นอกจำกนี ้กลุม่ บริ ษัทยังมีพนักงำนปฏิบตั ิงำนภำคสนำมในระดับ และ ระดับ ซึ่งสำมำรถซึ่งสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำง
ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลกระทบระดับหนึง่ ซึง่ ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทมี นโยบำยที่จะสนับสนุนให้ พนักงำน NDT ระดับ 2 ทำกำร
เข้ ำรับกำรสอบเลือ่ นระดับในอนำคตรวมทังปั
้ จจุบนั ( กลุม่ บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรสรรหำผู้ตรวจ NDT ระดับ เพิ่มเติม )
5. ความเสี่ยงจากกรณีท่ บี ริษัทฯมีผ้ ูถอื หุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น วัน ที่ มกรำคม
ครอบครั ว ตรี วี ร ำนุวัฒ น์ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯจ ำนวน
453,208,796 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทำให้ ครอบครัวตรี วรี ำนุวฒ
ั น์
สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้อง
ได้ รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท กำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ื อหุ้น
ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ ดี บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรถ่วงดุลอำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้ กลุ่มบุคคล
ดังกล่ำวมีอำนำจโดยไม่จำกัด ดังจะเห็นได้ จำกกำรจัดให้ มีกรรมกำรอิสระ ท่ำน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ . ของกรรมกำรทัง้
คณะ รวมทังแต่
้ งตังประธำนกรรมกำรบริ
้
ษัทมำจำกบุคคลภำยนอกซึ่งมิได้ มีควำมเกี่ยวพันในกำรบริ หำรงำน ซึ่งจะสำมำรถ
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรทำงำนตลอดจนถ่วงดุลอำนำจในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ ในระดับหนึง่ รวมทัง้ ช่วย
ในกำรกลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ในกำรนำเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย
6. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
จำกกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อย (บริ ษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด) เพื่อประกอบธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ ซื ้อที่ดินแล้ ว
บำงส่วน โดยพิจำรณำทำเลที่ตงของที
ั้
่ดินโดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภำพในกำรเจริ ญเติบโตของที่ดินซึง่ ได้ รับอำนิสงส์จำก
กำรลงทุนของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ ำ ที่คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จและสำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรในช่วงต้ นปี
ทังนี
้ ้
หำกโครงกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ ำดังกล่ำวเกิดควำมล่ำช้ ำ จะส่งผลต่อระยะเวลำเริ่ มโครงกำรของกลุ่มบริ ษัท นอกจำกนี ้กลุม่
บริ ษัทไม่มีประสบกำรณ์ในด้ ำนกำรตลำด และไม่มีตรำสินค้ ำที่เป็ นที่ร้ ูจกั กลุม่ บริ ษัทจึงวำงแผนในกำรว่ำจ้ ำงทีมงำนขำยด้ ำน
อสังหำริ มทรัพย์ที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในด้ ำนนี ้เป็ นอย่ำงดี เพื่อบริ หำรจัดกำรงำนด้ ำนกำรตลำดและกำรขำย
อำจส่งผลให้ ต้นทุนโครงกำรโดยรวมเพิ่มขึ ้น
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีทรัพย์สนิ ถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้

. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายการ
1. ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ
1.1 ที่ดนิ 2 แปลง ที่ ต.บ้ ำนปทุม อ.สำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี
พื ้นที่รวม 7 ไร่
กำรใช้ งำน : ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ
1.2 ที่ดิน 17 แปลง ที่ซ.นำวีเจริ ญทรัพย์ ถ.กำญจนำ
ภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม
กำรใช้ งำน : ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ของกลุม่ บริ ษัท
และพื ้นที่ให้ เช่ำ

1.3 ที่ดิน1 แปลงที่ ต.ทับมำ อ.เมือง จังหวัดระยอง
พื ้นที่รวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ
. ที่ดิน แปลงที่ ต.บ้ ำนฉำง อ.บ้ ำนฉำง จังหวัด
ระยอง พื ้นที่รวม ไร่ งำน . ตำรำงวำ
และ ที่ดิน แปลงที่ ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมืองระยอง
จังหวัดระยองพื ้นที่รวม ไร่ งำน ตำรำงวำ
รวมที่ดนิ
2. อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
2.1 คลังเก็บก๊ ำซจังหวัดพิจิตร
2.2 คลังเก็บก๊ ำซจังหวัดปทุมธำนี
2.3 อำคำร 6 ชัน้ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นทีด่ ินรำยกำร 1.2 ซึง่ ใช้
เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และเป็ นพื ้นที่ให้ เช่ำ
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กรรมสิทธิ์

มูลค่ าทาง
บัญชี

TG

.

TT

44.60

GG

6.85

CAZ

183.80

ภาระผูกพัน
ไม่มี

ที่ดิน 8 แปลงค ้ำประกันเงินกู้ยมื
ระยะยำว วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินLetter of credit & Trust
Receipt วงเงิน Forward
contractและวงเงินหนังสือค ้ำ
ประกัน TT TG GG RE รวม
. ล้ ำนบำท
ไม่มี
ค ้ำประกันเงินกู้ของ CAZ

.
TG
TG
TT

.
7.78
17.63

ไม่มี
ไม่มี
ค ้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำว
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินLetter
of credit & Trust Receipt วงเงิน
Forward contractและวงเงิน
หนังสือค ้ำประกัน TT TG GG RE
รวม . ล้ ำนบำท

รายการ
2.4 อำคำรชันเดี
้ ยว ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นที่ดินรำยกำร . ซึง่
ใช้ เป็ นทีต่ งส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำคำรโรงงำน
รวมอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
3. ถังบรรจุแก๊ สและอุปกรณ์แก๊ ส
4. เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สำนักงำน

5. ยานพาหนะ
5.1 เพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
จำนวน 26 คัน
- ควำมจุ 5 ตัน จำนวน 4 คัน
- ควำมจุ 8 ตัน จำนวน 11 คัน
- ควำมจุ 15 ตัน จำนวน 11 คัน
5.2 เพื่อใช้ ภำยในกำรดำเนินงำน
รวมยานพาหนะ
6. งานระหว่ างก่ อสร้ าง
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

กรรมสิทธิ์
CAZ

TG
TG / TT /
GG / RE /
CAZ

มูลค่ าทาง
บัญชี
72.42
107.59
45.65
71.15

.

GG

TG / TT / GG
/ RE / CAZ
TT / RE

ภาระผูกพัน
ค ้ำประกันเงินกู้ของ CAZ

ไม่มี
ไม่มี

บำงส่วนค ้ำประกันเงินกู้ของ GG

.
.
0.05
519.55

. เครื่องหมายการค้ า
บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ
กรมทรัพย์สินทำงปั ญญำ
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กับกรมสำนักงำนเครื่ องหมำยทำงกำรค้ ำ

. ใบอนุญาตและสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ


ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของใบอนุญาต

TG

กรมธุรกิจพลังงำน

17 ก.ย.53

-

1. ใบอนุญำตเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7
- อนุญำตให้ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ประเภทก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่มปี ริ มำณ
กำรค้ ำเกินกว่ำ 50,000 เมตริกตันต่อปี
มีหน้ าที่
. ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
. ยื่นแบบแสดงปริมำณกำรค้ ำน ้ำมัน
ประจำปี
- ก่อนทำกำรค้ ำไม่น้อยกว่ำ 45 วันโดย
ระหว่ำงปี สำมำรถเปลีย่ นแปลงปริ มำณ
กำรค้ ำได้
- นำส่งบัญชีถงึ ปริ มำณ ที่ซื ้อ ผลิต ได้ มำ
จำหน่ำยไปแล้ ว และที่คงค้ ำง รวมทัง้
สถำนที่เก็บ ภำยในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
- ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน นำส่งแผนกำร
นำเข้ ำ ซื ้อ กลัน่ ผลิต ในช่วง 3 เดือน
ถัดไป
. สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงในอัตรำร้ อยละ 1
ของปริ มำณกำรค้ ำที่ได้ ยื่นขอควำม
เห็นชอบ โดยในแต่ละวันต้ องไม่ต่ำกว่ำ
ร้ อยละ 70 ของปริ มำณน ้ำมันที่ต้องสำรอง
และเฉลีย่ ทังเดื
้ อนต้ องไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่
ต้ องสำรอง
1.4 นำส่งเงินเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
ประเภทกำรจำหน่ำยตำมอัตรำทีก่ ำหนด
เป็ นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วันนับจำก
สิ ้นเดือน ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ หำร
นโยบำยพลังงำนได้ ยกเลิกกำรนำส่งเงิน
เข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับกำร
จำหน่ำยที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ วนั ที่
กุมภำพันธ์
เป็ นต้ นไป
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

กรมธุรกิจพลังงำน

23 ธ.ค. 59

31 ธ.ค.60

สาระสาคัญของใบอนุญาต
2. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรคลังก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก. )
3. บริ ษัทฯได้ รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรคลัง
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่คลังก๊ ำซ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิ ค มอุต สำหกรรมพิ จิ ต ร .
นครสวรรค์ - พิ ษ ณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิ ร
บำรมี จังหวัดพิจิตร
อนุ ญ ำตให้ ใช้ ถั ง เก็ บ ก๊ ำซและจ่ ำ ยก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว จำนวน 10 ถัง แต่ละถังได้ รับ
กำรจดทะเบี ย นโดยมี ห มำยเลขถัง เรี ย งกัน
ตังแต่
้ หมำยเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-51/54
ซึ่งเก็ บก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวได้ ทงั ้ สิ ้นจำนวน
2,001,380 ลิต ร โดยแต่ล ะถัง ถูก ก ำหนดวัน
ทดสอบครบวำระครัง้ ต่อไปวันที่ 31 สิงหำคม
พ.ศ. 2560

15 ธ.ค.

TT
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สำนักวิศวกรรมควำม
ปลอดภัย กรมขนส่ง
ทำงบก

ม.ค.
5 มี.ค.58

31 ธ.ค.

25 ม.ค.63
4 มี.ค.61

4. บริ ษัทฯได้ รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรคลัง
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่คลังก๊ ำซ
เลขที่ 9/9 หมูท่ ี่ 6 ต.บ้ ำนปทุม อ.สำมโคก
จังหวัดปทุมธำนี
อนุญำตให้ ใช้ ถงั เก็บก๊ ำซและจ่ำยก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว จำนวน 4 ถัง แต่ละถังได้ รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถังเรี ยงกัน
ตังแต่
้ หมำยเลข ธพ.1-001/56 ถึง ธพ.1004/56 ซึง่ เก็บก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวได้ ทงสิ
ั ้ ้น
จำนวน 800,552 ลิตร โดยแต่ละถังถูกกำหนด
วันทดสอบครบวำระครัง้ ต่อไปวันที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2560
1. หนังสือให้ ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผู้ติดตังส่
้ วน
ควบและเครื่ องอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง : สำหรับ
เครื่ องยนต์ใช้ เชื ้อเพลิงประเภท ก๊ ำซธรรมชำติ
อัด ดีเซล และเบนซิน

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของใบอนุญาต

GG

สำนักกำรขนส่งสินค้ ำ
กรมกำรขนส่งทำงบก

11 พ.ค.58

10 พ.ค.63

10 ก.พ.

10 พ.ค.

1. ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำง
ด้ วยรถที่ใช้ ในกำรขนส่งด้ วยสัตว์หรื อสิ่งของ
(ขส.บ. ง.)
2. ใบรั บ รองมำตรำฐำนคุณ ภำพบริ กำรขนส่ง
ด้ วยรถบรรทุก

กรมธุรกิจพลังงำน

RE
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กรมธุรกิจพลังงำน

ก.พ.

3. ใบรั บ แจ้ ง เป็ นผู้ข นส่ง น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง (นพ.
110) ได้ แจ้ งเป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
มำตรำ แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ ำน ้ำมัน

ธ.ค.

ธ.ค.

4. ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรถั ง ขนส่ ง ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก. )
ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรถั ง ขนส่ ง ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว จำนวน ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงำนออกให้ แก่บริ ษัท จี แก๊ ส โลจิ สติกส์
จำกัด เพื่อแสดงว่ำบริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับอนุญำต
ประกอบกิ จ กำรควบคุม ประเภทที่ ตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.

ธ.ค.

ธ.ค.

10 ก.ค. 57

31 พ.ค. 60

5. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบรรจุก๊ำซ (ป.ล. )
ใบอนุญ ำตประกอบกิ จ กำรบรรจุ ก๊ ำซที่ ใ ห้
ประกอบกิ จกำรบรรจุก๊ำซเพื่อกำรจำหน่ำ ย
ขำย หรื อกำรใช้ เอง จำกถังขนส่งก๊ ำซลงในถัง
เก็ บและจ่ำยก๊ ำซโดยยำนพำหนะขนส่งทำง
บก ซึง่ บริ ษัทได้ รับอนุญำตจำนวน 26 ใบ ระบุ
ตำมทะเบียนรถยนต์ และเลขที่ถงั ขนส่ง
1 ใบรั บ รองเป็ นผู้ ทดสอบและผู้ ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1)
- บริ ษั ท ได้ ใ บรั บ รองกำรประกอบธุ ร กิ จ
เป็ นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภำพคุณ ภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจุก๊ ำ ซปิ โตรเลีย ม
เหลว และตรวจสอบระบบท่อ ก๊ ำซ อุป กรณ์
ต่ำงๆ และสภำพควำมเรี ยบร้ อยของกำรติดตัง้
ระบบท่อก๊ ำซและอุปกรณ์ตำ่ งๆ

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

กรมธุรกิจพลังงำน



วันทีหมดอายุ

23 มี.ค.58

22 มี.ค.61

สาระสาคัญของใบอนุญาต
- โดยมี ก ำรแจ้ งชื่ อ หัว หน้ ำควบคุ ม กำร
ทดสอบ 8 ท่ำ น วิ ศ วกรทดสอบ 3 ท่ำ นและ
ผู้ชำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลำยสภำพ
เดิม
2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำสถำนที่ใช้
ก๊ ำซธรรมชำติ (ประเภทนิติบคุ คล)
(สธช./ฟ2/1)

สัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

คู่สัญญา

วันที่
เริ่มต้ น

วันทีหมดอายุ

TG

ผู้ค้ำมำตรำ 7

-

อำยุสญ
ั ญำ 1 ปี

จำนวน 3 รำย

สาระสาคัญของสัญญา
. บริ ษัท ปตท. จำกัด
1.1 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงบก)
1.2 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงเรื อ)
โดยมีเงื่อนไขต้ องวำงหลักประกันตำมวงเงินซื ้อขำยเป็ น
มูลค่ำ

เม.ย.

มี.ค.

ล้ ำนบำท

. บริ ษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จำกัด
. สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงบก)
โดยมีเงื่อนไขต้ องวำงหลักประกันตำมวงเงินซื ้อขำยเป็ น
มูลค่ำ

1 ม.ค.

ธ.ค.

ล้ ำนบำท

. บริ ษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
. สัญญำมอบหมำยเก็บสำรองก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว
เหลวแทนกัน โดยมีเงื่อนไขกำรชำระเงินในอัตรำ

บำท

ต่อเมตริ กตันต่อเดือน ค่ำบริกำรสูบถ่ำย ก๊ ำซ อัตรำ .
บำท ต่อกิโลกรัม
. สัญญำบริ กำรให้ เช่ำพื ้นที่ถงั เก็บก๊ ำซ ปิ โตรเลียมเหลว
โดยมีเงื่อนไขกำรชำระเงินในอัตรำเหมำ จ่ำย
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ต่อเดือน

บริษัท

คู่สัญญา
บริ ษัท เอส ซี
คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด

วันที่
เริ่มต้ น

วันทีหมดอายุ

ข้ อเสนอบริ กำร

สาระสาคัญของสัญญา
1. ข้ อเสนอบริ กำรผ่ำนคลังเก็บพร้ อมระบบจ่ำยก๊ ำซ LPG ทำง
รถยนต์
2. ข้ อเสนอบริ กำรผ่ำนคลังเก็ บและขนส่งก๊ ำซ LPG ทำงเรื อ
พร้ อมระบบจ่ำยก๊ ำซ LPG ทำงรถยนต์
TG ใช้ บริ กำรบริ ษัทดังกล่ำว ใน 3 ลักษณะ คือ
-

ขนส่งก๊ ำซทำงเรื อ จำกท่ำเรื อคลังก๊ ำซเขำบ่อยำ ถึง
ท่ำเรื อคลังก๊ ำซบำงปะกง

-

ค่ำใช้ บริ กำรผ่ำนคลังจำกกำรรับแก๊ สทำงเรื อเพื่อจ่ำย
แก๊ สรถยนต์

-

ค่ำใช้ บริ กำรผ่ำนคลังกรณีเปลีย่ นรถขนถ่ำยก๊ ำซ

ทังนี
้ ้ ค่ำบริ กำรดังกล่ำวกำหนดที่อตั รำคงที่ตอ่ กิโลกรัม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย / การบริหารงานในบริษัทย่ อย และกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์กับบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน โดยกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยบริ ษัทจะต้ องมีอำนำจควบคุมหรื อกำหนดนโยบำยบริ หำร ส่วนในบริ ษัทร่วมจะต้ องมีสทิ ธิ
ในกำรส่งตัวแทนของบริ ษัทเข้ ำร่วมในกำรเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
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ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ณ 31 ธันวำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทฯ มิได้ มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้ องร้ อง ซึ่งอำจทำให้ กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบในทำงลบ หรื อต้ องชดใช้ คำ่ เสียหำยเป็ นมูลค่ำเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อย่อ
ชื่อบริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์บริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้
วันแรกที่ซื ้อขำยหุ้น
โทรศัพท์
โทรสำร
นักลงทุนสัมพันธ์
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: TAKUNI
: บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
:
/ ซอยนำวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร
: จัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว
ให้ บริ กำรก่อสร้ ำง ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับระบบก๊ ำซ และ
ลงทุนในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
: www.takunigroup.com
:
, , บำท
:
, , บำท
: 1,200, , หุ้น
: . บำท
: สิงหำคม
: -455-2888
: -455-2763
: นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
- nita@takuni.com

เลขำนุกำรบริ ษัท

: นำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์
-455-2888
thanasa.k@takuni.com

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

: บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์

ผู้สอบบัญชี

: นำยไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
ชัน้ อำคำรบำงกอกซิตี ้ ทำวเวอร์ เลขที่ / ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ - - , - -

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
หลักทรั พย์ ของบริษัท
,

ณ วันที่ ธันวาคม
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเป็ นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและชาระแล้ ว
, บาท มูลค่าที่ตราไว้ . บาทต่อหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นสูงสุด

รายแรกทีม่ ีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายฐากูร
นางสาวนิตา
นายประเสริ ฐ
นางพรสินี
นายประสิทธิ์
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1/

ประกอบด้ วย

จานวน (หุ้น)

กลุม่ นายฐากูร
ตรี วีรานุวฒ
ั น์ /
นางสาวนิติการณ์
วณิชจินดาภัสร์
นายเชาวรัตน์
เวศม์ภญ
ิ โญ
นายจเร
เจียรธนะกานนท์
กลุม่ นายปารเมศ
ตังเฉลิ
้ มกุล /
นายสิทธิพล
คงพิชิตโชค
นายสิทธวีร์
เกียรติชวนันต์
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสมชาย
กิตติดษุ ฎีธรรม
นายนาริ นเดอร์ ซงิ ห์
ดูวา
รวมผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ รายแรก
รวมจานวนหุ้นทัง้ หมด
หมายเหตุ :

มกราคม

ร้ อยละ

453,208,796
28,361,801
14,819,800
8,220,000
12,393,100
5,862,396
5,437,638
4,709,119
4,000,000
3,950,000
, ,
, ,

56.65
3.55
1.85
1.03
1.55
0.73
0.68
0.59
0.50
0.49
.
.

ผู้ถอื หุ้นในกลุ่มนายฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ ประกอบด้ วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
รวม

จานวน (หุ้น)
,
,
,

,
,
,
,
,

,

,

ร้ อยละของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ ว
21.36
19.08
16.18
0.02
0.01
.

2/

ผู้ถอื หุ้นในกลุ่มนายปารเมศ ตัง้ เฉลิมกุล ประกอบด้ วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายปารเมศ
นายสุพจน์
นางจันทนา

จานวน (หุ้น)

ตังเฉลิ
้ มกุล
ตังเฉลิ
้ มกุล
ตังเฉลิ
้ มกุล

,
,
,

รวม

ร้ อยละของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ ว

,
,
,
,

,

.
.
.
.

การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้ ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) รุ่นที่ (TAKUNI-W) ไม่
เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering ) โดยไม่คิด
มูลค่าในอัตราการจองซื ้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วย ภายหลังการครบกาหนดการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ มกราคม
มีผ้ ถู ือหุ้นมาใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญจานวน 399,999,874 หุ้น บริ ษัทฯ สามารถ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้ จานวน 399,999,874 หน่วย รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W)
เป็ นดังนี ้
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ชื่อ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) รุ่นที่ (“TAKUNI-W”)

ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออก

:

399,999,874 หน่วย

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญได้ หุ้น
เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 18 มกราคม

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อ
ครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีการขยาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บาท

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทได้ รวม ครัง้
ดังนี ้
ครัง้ ที่ วันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม
ครัง้ ที่ วันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม
ครัง้ ที่ วันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม
ครัง้ ที่ วันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม
ครัง้ ที่ วันทาการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม
ครัง้ ที่ ซึง่ เป็ นครัง้ สุดท้ ายวันที่ มกราคม

ระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ

:

ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนระยะเวลาแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้

ณ วันที่ ธันวาคม
เป็ นการใช้ สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมาใช้ สทิ ธิ แปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
และบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W
เนื่องจากมีการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
เป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ ของกาไรสุทธิ
การปรับสิทธิครัง้ ที่
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มีผลตังแต่
้ วนั ที่

มีนาคม

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิม :

ราคาการใช้ สทิ ธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่ :

ราคาการใช้ สทิ ธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ

บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น
.

บาทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ . หุ้น

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและ การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริ ษัทฯ อาจ
กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัท ฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิ
จานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
จะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และและจะดาเนินการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
ผลการ
ดาเนินงานปี

กาไรสุทธิ
(เฉพาะกิจการ)
,598,348
,
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,

จานวนหุ้นที่
จ่ ายเงินปั นผล
800,000,000
800,000,000

อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
ต่ อกาไรสุทธิ (%)
.
.

จานวนเงิน
(หน่ วย : บาท )
, ,

% การจ่ ายเงิน
ปั นผล
.

,156,

.

โครงสร้ างการจัดการ

บริ ษัทฯ ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ /
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วันที่

มกราคม

มีโครงสร้ างการจัดการดังนี ้

โครงสร้ างองค์ ก รของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห าร โดยคณะกรรมการบริ ษั ทมี
คณะกรรมการชุดย่อย ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น และคณะกรรมการความ
ยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท
ณ

มกราคม
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน ท่าน
 กรรมการอิสระ ท่าน
( ร้ อยละ ของกรรมการทังคณะ
้
)
 กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริ หาร) ท่าน ( ร้ อยละ ของกรรมการทังคณะ
้
)
 กรรมการ ท่าน
( ร้ อยละ ของกรรมการทังคณะ
้
)

คณะกรรมการบริ ษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารจัดการงานของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้ าง
มูลค่าให้ แก่กิจการ รวมทังสร้
้ างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ ความเชี่ ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสีย
กรรมการบริ ษัททุกท่านต้ องมีความเข้ าใจในหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจหรื อจรรยาบรรณ โดยยึดถือตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท
ดังนี ้
. ต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับการดาเนิน ธุรกิจของ
บริ ษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่ มีวิสยั ทัศน์ รวมทัง้ จะต้ องอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทเพื่ อจะได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง เต็มที่ และมี
อานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะ
ที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่ มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่สานักงาน
กลต. กาหนด
3. ควรผ่านการอบรมและได้ รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคม ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อเทียบเท่าภายใน เดือน นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
4. กรรมการบริ ษัทจะไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยที่ ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
เกินกว่า บริ ษัท (รวมบริ ษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า
บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
5. ประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ (MD) เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการ บริ หารงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ มี
อานาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จากัด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ ประสานให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ กากับดูแลกิจการและภารกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามที่ ผ้ ูถือหุ้นอนุมตั ิและตาม
กฎหมายที่ ใช้ บังคับกับบริ ษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริ ษัท ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิ จและปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความ
รั บผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และความระมัดระวังเพื่ อรั กษาผลประโยชน์ สูง สุดของบริ ษัทฯ โดยมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจและหน้ าที่ และความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สาหรับ กรรมการบริ ษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ ที่ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. พิจารณาอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย
ด้ านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่ เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของบริ ษัทฯอย่างน้ อยทุกปี
4. ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไป
ตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดค่าตอบแทน และ
ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
5. กากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6. พิ จ ารณาอนุมัติ โครงสร้ างการบริ หารงาน มี อ านาจแต่งตั ง้ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ที่ กาหนดนัน้ ต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้ จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริ ษัท
ฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ เป็ นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และอนุมตั ิไว้ แล้ ว
7. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะ การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

46

8. คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทน คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุม ของคณะกรรมการบริ ษัทหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คล
ดัง กล่า วมีอ านาจ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท เห็น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท เห็ นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การมอบ
อานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ า มี ) ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ /หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรื อ
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ ครัง้ โดยผลการประเมินจะนามาใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณาบทบาท
การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ตลอดจนนาข้ อเสนอ แนะนามาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ หรื อนางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ หรื อนางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์ สองในสามคนนี ้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และประวัตกิ ารอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นกรรมการ

ชื่อ – สกุล

.

.

.

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

นายเจริ ญ ประจาแท่น

นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

ั น์
5 นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
.

.

.

.

นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ

นางสาวนิตา

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

นายสมชัย ก้ านบัวแก้ ว

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาฯ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร)
ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง /
ประธานกรรมการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่

/ /
//
//

ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่

/ /
//
//

ครัง้ ที่

//

DAP / DCP / ACP /
QFR

DAP

ครัง้ ที่
ครัง้ ที่

//
//

DAP

ครัง้ ที่
ครัง้ ที่

//
//

DAP

กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร) /
กรรมการบริ หาร

ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่

/ /
//
//

DAP / DCP / CSP /
EDP

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

ครัง้ ที่

//

DAP

โดยมีนางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม
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วันที่ได้ รับ
ตาแหน่ ง

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ น
กรรมการ /
DCP / RCP

หมายเหตุ : 1/
DAP
DCP
RCP
ACP
CSP
QFR

= Director Accreditation Program
= Director Certification Program
= Role of the Chairman Program
= Audit Committee Program
= Company Secretary Program
= Improve the quality of financial reporting

การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่ อย ณ วันที่

ธันวาคม

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครัง้ การประชุม

ชื่อ – สกุล

.

นายวิศิษฎ์

.
.

นายเจริญ
ประจาแท่ น
นายธีรชัย
อรุ ณเรืองศิริเลิศ
( ลาออกวันที่ พฤษภาคม
)
นายชูพงศ์
ธนเศรษฐกร
( ลาออกวันที่ พฤศจิกายน
)
นายกวีวัฒน์
ทรงสกุลเกียรติ 1/
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวฒ
ั น์

.
.
6.
.
.
.

อัครวิเนค

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
นายสมชัย
ก้ านบัวแก้ ว /

หมายเหตุ:

1/

/
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การประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

การประชุม
คณะกรรมการ
อิสระ

(จานวน ท่ าน)

(จานวน ท่ าน)

(จานวน ท่ าน)

(จานวน ท่ าน)

(จานวน ท่ าน)

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
ครัง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
ครัง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
ครั ง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
ครัง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
ครั ง้

/
10/10
2/3

/
6/6
/

4/4
4/4
/

-

/
/
/

/

-

/

-

/

/
/

/
-

/
-

/

/
-

/
/
/

-

-

/
/
/

-

นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ /
เมื่อวันที่ พฤษภาคม
นายสมชัย ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
เมื่อวันที่ เมษายน

ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยกาหนด
ค่าตอบแทนดังนี ้

1.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจ าปี
คณะกรรมการบริ ษัทปี
ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ ( ทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร )
กรรมการ

เมื่ อ วัน ที่

เมษายน

ค่ าตอบแทนรายเดือน / คน
,
,
,

บาท
บาท
บาท
ไม่มี
ไม่มี

ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ก ารจ่ า ยค่า ตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ / คน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
,
,

บาท
บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม เงินบาเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 2,000,000 บาทถ้ วน
สาหรับในปี
มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี ้ยประชุม ดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าบาเหน็จกรรมการ
รวม
ชื่อ – สกุล
กรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี
)
( บาท )
. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
, .
60,578.98
420,578.98
. นายเจริ ญ ประจาแท่น
, .
67,309.97
427,309.97
. นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
, .
, .
232,841.85
. นายธีรชัย อรุณเรื องศิริ
, .
23,558.49
123,558.49
( ลาออกวันที่ . . )
. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
, .
37,020.49
301,187.27
( ลาออกวันที่ . . )
ั น์
, .
33,654.99
133,654.99
6. นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
. นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
, .
33,654.99
133,654.99
. นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์
, .
33,654.99
133,654.99
. นายสมชัย ก้ านบัวแก้ ว
, .
23,558.49
93,558.49
รวม
1,283,353.64
370,000.00
346,646.36
, , .

1.2 ค่ าตอบแทนหรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่น
- ไม่มี
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เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ มกราคม 255 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้
นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยมีหน้ าที่ดงั นี ้
.ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัท และติดตามให้ มี
การปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หาร ดูแลและประสานงานด้ านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึง
ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ
. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดของกลต. และ
ตลท.
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
6.1 ทะเบียนกรรมการ
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ กบั
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

ชื่อ – สกุล
.

นางสาวธนษา กิตติรดานันท์

หมายเหตุ : 1/
CSP
CRP
ACPG

51

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริ ษัท

= Company Secretary Program
= Company Reporting Program
= Anti-Corruption: The Practical Guide

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นเลขานุการบริษัท
CSP / CRP / ACPG

/

ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจานวน ท่ าน ดังนี ้ ( ณ วันที่ ธันวาคม 2559 )
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายประเสริ ฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
กรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี – การเงิน
3. นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดซื ้อ
4. นายเจริ ญชัย
อานาจสมบูรณ์สขุ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายความปลอดภัย
. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ ศรี
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายขาย
6. นายทศพล
ผลิตาภรณ์ /
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
7. นางฐิ ติมา
ธนาปกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
1/
หมายเหตุ:
นายทศพล ผลิตาภรณ์ เข้ ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ พฤศจิกายน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ /
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้ มีการแต่งตังเปลี
้ ย่ นแปลงตาแหน่ง
ผู้บริ หารเพื่อการบริ หารงานทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี ้
ชื่อ-สกุล
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1.

นายประเสริ ฐ

ตรี วีรานุวฒ
ั น์

2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวนิตา
นายทศพล
นางฐิ ติมา
นายเจริ ญชัย
นางสาวฉัตรประภา

ตรี วีรานุวฒ
ั น์
ผลิตาภรณ์
ธนาปกิจ
อานาจสมบูรณ์สขุ
จันทร์ ศรี

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ /
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจแก๊ สและพลังงาน /
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจก่อสร้ างน ้ามันและแก๊ ส /
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจก่อสร้ างทัว่ ไป /
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี / การเงิน
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจทดสอบ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจขนส่ง

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร (ตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ในปี
และ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทในรู ปของเงินเดือน
โบนัส และเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส

ปี
( 12 ท่ าน )
17.62
1.28

( หน่วย : ล้ านบาท )
ปี
( ท่ าน )
9.29
1.35

ค่ าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ 1/
0.21
0.18
รถประจาตาแหน่ง
มี
มี
รวม
19.11
.
/
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จดั ให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพโดยบริ ษัทสมทบในอัตราส่วนร้ อยละ
ของเงินเดือน ส่วนบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด ในปี
ไม่มีการจ่ายโบนัสและ
ยังไม่มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีนโยบายด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนาทรั พยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้ า
ฝึ กอบรมและพัฒนาทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท ซึ่งบริ ษัทฯ ส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับ
หลายสถาบัน เช่นหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) , หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตร
ต่าง ๆ ที่เป็ นความรู้ ใหม่ที่จดั ขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ โดยในปี
และ ปี
มีกรรมการเข้ ารับการฝึ กอบรมดังนี ้
 นายสมชัย ก้ านบัว แก้ ว ต าแหน่ ง กรรมการ เข้ า รั บ การฝึ กอบรมหลัก สูต ร Director Accreditation
Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รุ่นที่ /
 นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ ตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รุ่นที่ /
 นางสาวนิ ต า ตรี วี ร านุวัฒ น์ ต าแหน่ ง กรรมการ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมหลัก สูต ร TLCA Executive
Development Program รุ่นที่ EDP class of Year 2017
นอกจากนี ้ กรณี ที่บริ ษัทมีการขยายการดาเนินธุรกิ จและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริ ษัท บริ ษัทฯ จะเชิ ญ
กรรมการของบริ ษัทเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเข้ าเยี่ยมและตรวจสอบความคืบหน้ าของโครงการอย่างสม่าเสมอ
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นถึงความสาคัญของการกาหนดแผนสืบทอดงาน กรณี ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้บริ หารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่า การบริ หารงานของบริ ษัทจะดาเนินต่อไปได้ อย่างราบรื่ น และมีผ้ ทู ี่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ ตามความเหมาะสม
โดยมีนโยบายและแผนการดาเนินงานดังนี ้
1. วิเคราะห์ และกาหนดตาแหน่งที่ควรวางแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน โดยเฉพาะตาแหน่งงานระดับผู้บริ หาร
หรื อตาแหน่งงานที่สาคัญในแต่ละสายงาน เพื่อวางแผนการสร้ างผู้สบื ทอดตาแหน่งงานได้ อย่างเหมาะสม
2. ก าหนดนโยบาย และวี ธี ส รรหา และคัด เลือ กบุค คลากรจากทัง้ ภายในและภายนอกบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ได้
บุคคลากรทดแทนที่มีคณ
ุ ภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้ องกับตาแหน่งงานที่กาหนด
3. วางแผนการพัฒนา กากับติดตาม และการประเมินความสามารถ และศักยภาพของบุคคลากรที่กาหนดให้
เป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งงานอย่างเป็ นระบบ
4. ผลักดันบุคคลากรที่มีอยูใ่ นสายงานเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกันขึ ้นมาทางานทดแทน

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 และ 2558 จานวนพนักงานทังหมดของกลุ
้
ม่ บริ ษัท (ไม่รวมผู้บริ หาร) มีดงั นี ้
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายงาน

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 255
31 ธันวาคม 255

ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายคลังก๊ าซ
รวม
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
ฝ่ ายวิศวกรรม
ฝ่ ายคลัง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

รวม
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จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 255
31 ธันวาคม 255

บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 255
ธันวาคม
2
1
83
84
12
19
6
2
6
2
109
108

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายความปลอดภัย
ฝ่ ายขาย
รวม
บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 255
31 ธันวาคม 255
32
36
32
36

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายจัดส่ง
รวม
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด

/

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 255
ธันวาคม
ฝ่ ายโรงงานประกอบการ
ฝ่ ายก่อสร้ าง
ฝ่ ายสนับสนุน
รวม
1/
หมายเหตุ :
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ เมษายน
( ถือหุ้นโดยบริ ษัท TT ในอัตรา
ร้ อยละ . )
ฝ่ ายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ทังหมด
้
คน และ
213 คน ตามลาดับ โดยได้ จ่ายค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ นให้ แก่ พนักงาน ได้ แ ก่ เงิ น เดือ น โบนัส กองทุน สารองเลี ้ยงชี พ
ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็ นจานวนรวม . ล้ านบาท และ 52.30 ล้ านบาท ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้
กาหนดให้ มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 7 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัว
หลวง จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะ
ยาว

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี –
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุม่ บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการเสริ มสร้ างทักษะความชานาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้
กาหนดให้ มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอ โดยได้ มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ทังในรู
้ ปแบบการอบรม
ภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็ นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชา
ต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้ องกับส่วนงานของพนักงานแต่ละแผนก
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การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้ นให้ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทังการใช้
้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์ สิน เพื่อให้ การดาเนินงานมี
ประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยบริ ษัทฯ กาหนดให้ คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หาร
ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป ทาหน้ าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ แผนการปฎิบตั ิงาน ผล
การประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริ หารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบตั ิตามระเบียบ
กฎหมาย รวมถึงข้ อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยอ้ างอิงกรอบแนวปฎิบตั ิด้านการควบคุม
ภ า ย ใ น ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่ ง ก า ห น ด
องค์ประกอบหลักที่จาเป็ นในการควบคุมภายในไว้ ด้ าน ได้ แก่
( ) การควบคุมภายในองค์กร
( ) การประเมินความเสีย่ ง
( ) การควบคุมการปฎิบตั ิงาน
( ) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และ
( ) ระบบการติดตาม
คณะผู้ต รวจสอบภายในได้ ส อบทานประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุม ภายในและรายงานผลการปฎิ บัติ ง านต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริ ษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนาทรัพย์สินไปใช้ โดยมิ
ชอบ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

57

การกากับดูแลกิจการ
. นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจที่ทาให้ บริ ษัท ฯมีระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริ มกิจการ
ของบริ ษัทฯให้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้ เกิ ดความเชื่ อมั่นแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ฯในระยะยาว บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Government) ของบริ ษัทฯซึง่ เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยคณะกรรมการได้ เผยแพร่
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้ าใจและถือปฏิบตั ิตาม ซึ่งมีเนื ้อหาครอบคลุมหลัก
สาคัญ ดังนี ้
 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
 คณะกรรมการบริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริ หารงานด้ วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อผู้ถือหุ้นดูแลไม่ให้ เกิด ปั ญหาการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรั บผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาต่อ
ตนเอง
 ดาเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสมีคณ
ุ ธรรมสามารถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย
 ดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านความเสี่ยง โดยให้ มี การประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ ไข
และติดตามการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯขึ ้น เพื่อให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ กาหนดนโยบายและ
ทิศทางในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท โดยให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ ดาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้
ข้ อกาหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านและฝ่ ายบริ หาร เข้ ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ดังนัน้ จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษัทฯได้ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
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หมวดที่

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายให้ บริ ษัท ฯถือปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุม
หลักการดังต่อไปนี ้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
. คณะกรรมการมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ บริ ษัทฯบริ หารงานด้ วยความรอบคอบ และคานึง ถึงความ
เสีย่ งอยูเ่ สมอ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
. การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน
. การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นสาคัญ
บริ ษัทฯตระหนักและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และพยายามรักษาไว้ ซงึ่ สิทธิของผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสาหรับการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้น
หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ เสียง
2. สิทธิในการรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ มีสิทธิ ในการรั บทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงาน
ประจาปี โดยบริ ษัทฯได้ จดั ทาเอกสารประกอบคาอธิบายผลการดาเนินงานประจาปี ที่ครอบคลุมเนื อ้ หาสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯอย่างชัดเจน และครบถ้ วนแล้ ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯมีสิทธิ ในการพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯได้ จัดทางบการเงินที่มีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยงบการเงินของบริ ษัท ฯ
ได้ ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4. สิทธิท่ จี ะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯจัดทารายละเอียดการ
คานวณเงินปั นผลที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น
เช่นนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจริ งกับนโยบายที่ประกาศจ่าย ข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
การจ่ายเงินปั นผลกับปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษัทฯจะอธิบายถึงเหตุผลและความจาเป็ นหากบริ ษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล
ให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัท ฯเคยประกาศไว้ โดยเงินปั นผลที่ถกู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ินั น้ ได้
ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. สิทธิในการพิจารณาและแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท เป็ นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทจัดทารายละเอียด/ประวัติ
ของกรรมการบริ ษัท ที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการแต่งตังอย่
้ างถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ที่ผา่ นมา (กรณีแต่งตังกรรมการรายเดิ
้
ม) ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การ
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ถือหุ้นในบริ ษัท การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน ธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น และ
กาหนดคานิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
แต่งตังนั
้ นได้
้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นการพิ จ ารณาและอนุมัติ ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จัด ท ารายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งและ/หรื อหน้ าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี ที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็ น
ต้ น โดยค่า ตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ ถื อ หุ้นเพื่อ อนุมัติ นนั ้ ได้ ผ่านการพิ จารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบแล้ วจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. สิทธิในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดทารายละเอียดข้ อมูล
ที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นชื่อผู้สอบบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีที่สงั กัด ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จานวนปี ที่ผ้ สู อบบัญชีรายนันเป็
้ นผู้สอบบัญชีให้ กบั
บริ ษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซงึ่ แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) และจัดให้ มี
การเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ที่ผา่ นมา เป็ นต้ น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถกู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั นิ นั ้
ได้ ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้ ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วยการประเมินผลงานที่ผา่ น
มาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเป็ นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษัท โดยการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท นัน้ จะ
คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
้
9. สิทธิพนื ้ ฐานอื่นๆของผู้ถอื หุ้นที่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ควรจัดทารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหาสาระสาคัญต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบ
จากการเพิ่มทุนที่มีตอ่ บริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น โดยเรื่ องดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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หมวดที่

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

1. คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทจึงมีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้อง
และรักษาสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี ้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วม
ประชุมเพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์
สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
2. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
โดยผู้ถือหุ้น หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ เสียง
3. บริ ษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยสม่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริ ษัท
4. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณารั บเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด
5. บริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสารข้
้
อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทังมี
้ ความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้ นแต่กรณีที่
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น และเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสาร
้
ข้ อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลได้ อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้ อมูลที่บริ ษัทจะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
6. บริ ษัทฯ แจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ ง
ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังในการประชุ
้
มผู้ถือหุ้น ให้ มีการกาหนด
เป็ นลาดับขันตอนอย่
้
างชัดเจน มีการนาเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุ ปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่าง
น้ อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ
7. บริ ษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่าง ๆ และ
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน
ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ไม่จากัดสิทธิใน
การเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็ นต้ น
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8. บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวก และสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดาเนินตามลาดับขัน้ ตอนที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิ ญประชุม ในการเลือกตัง้
กรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการได้
้
เป็ นรายบุคคล มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้ องตอบข้ อซักถามอย่างเพียงพอ
9. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท และเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม
10. บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารบันทึกรายงานการประชุมที่ชดั เจนถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ซึง่ บริ ษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายหลังจากที่สง่ รายงานการประชุมให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หารมีความตังใจที
้ ่จะพิจารณาดาเนินการในด้ านต่างๆ โดยได้ พิจารณาเกี่ยวกับ
ขจัดปั ญหาความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ ภายใต้ กรอบ
จรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียให้ คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้ งที่เลขานุการบริ ษัท และมีหน้ าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุมคณะผู้บริ หารและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ บคุ คลที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการ
เข้ าทารายการใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทงดให้ ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการ
ดังกล่าว
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผล ประโยชน์หรื อ
รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกาหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการเกี่ ยวกับการทารายงานดังกล่าว โดยได้ ถือปฏิบตั ิตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยการเข้ าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทนันจะค
้
านึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และเป็ นไปตามเงื่อนไขราคาและการ
แข่งขันทางการค้ าโดยทัว่ ไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้ าต่างๆ เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis)
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมด
้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ซึ่งได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนดในรายงาน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัดรวมทังจะด
้ าเนินการให้ มีการเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย
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การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนด
นโยบายเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท เพื่อมิให้ บคุ ลากรของบริ ษัททังกรรมการ
้
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท นา
ข้ อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื ้อขาย โดยดาเนินการแจ้ งให้
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัททราบว่า
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท จะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ
จะต้ องไม่นาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประ
โยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่
ข้ อมูลนันบริ
้ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทที่ได้
รับทราบข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทและ/หรื อข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนัน้
จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้
กระทาผิดอย่างร้ ายแรงโดยบริ ษัทจะทาหนังสือตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากพบว่ามีการปฏิบตั ิอีกครัง้
จะทาการให้ ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในสิทธิ และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้
เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้ อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับการดูแลและปฏิบตั ิด้วยดี ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น :
พนักงาน :

ผู้บริหาร :
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บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้ มีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยคานึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริ ษัทในระยะยาว ด้ วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทังการ
้
ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้ แผนงานต่างๆ ของบริ ษัท ฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ ได้ บริ ษัท ฯ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานของบริ ษัท ฯ ด้ วย
ความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้ อมทังพั
้ ฒนา เสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่
ดี ดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มการท างานให้ มีค วามปลอดภัย ต่อ ชี วิต และทรั พ ย์ สิน ของพนักงาน
ส่ง เสริ ม การท างานเป็ นที ม เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจและเป็ นขวัญ ก าลัง ใจให้ แ ก่ พ นัก งานในการ
ปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทฯด้ วยความมัน่ คงในอาชีพ
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผู้บริ หาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุ ทธ์
และแผนปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมทังควบคุ
้
มการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯให้ เป็ นไปตามกรอบ ทิศทาง
และเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารที่
มีความเหมาะสม เป็ นธรรม เพื่อเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารมีความตังใจและ
้
ทุม่ เทให้ กบั การบริ หารงานบริ ษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ ได้

หุ้นส่ วนทางธุรกิจ : บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสาคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัท ฯในการที่ช่วยสนับสนุน

ลูกค้ า :

คู่ค้า :
คู่แข่ ง :

สิ่งแวดล้ อม :

ชุมชน/สังคม :
หน่ วยงานภาค :
รัฐและหน่ วย
งานกากับ
ดูแลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

และผลักดันให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯสามารถเจริ ญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่กาหนดไว้ ได้
บริ ษัทฯจึงปฏิบตั ิต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมของทังสอง
้
ฝ่ าย และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับลูกค้ าเป็ นอันดับแรกโดยสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอและมุง่ เน้ นที่จะปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใสเท่า
เทียมและเป็ นธรรม และให้ ความสาคัญในการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ
และไม่นาข้ อมูลดังกล่าวโดยให้ ความสาคัญแก่ลกู ค้ ามาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าของบริ ษัทฯด้ วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้ าที่ตกลงร่ วมกันอย่าง
เคร่งครัดทังจะไม่
้
เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าโดยไม่สจุ ริ ต
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันทางการค้ าด้ วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้ บริ การไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไ ม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะทาลาย
คูแ่ ข่งด้ วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ ายหรื อดาเนินการใดๆที่ไม่สจุ ริ ตที่เป็ นการทาลายคูแ่ ข่งของบริ ษั ทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ความส าคั ญ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม โดยไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดส่งเสริ มการใช้ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบตั ิและให้ ความร่วมมือ หรื อควบคุมให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่ งครั ดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่
กากับดูแล
บริ ษัทฯ คานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน
รวมถึงส่งเสริ มและปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับและให้ ความ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วย
งานกากับดูแลที่มีตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีความตังใจและให้
้
ความร่วมมือใน
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายต่
้
าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมอบหมาย
ให้ เลขานุการบริ ษัทฯรั บผิดชอบด้ านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทัง้
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏิ บัติ ง านให้ เป็ นไปตามคู่มื อการปฏิ บัติ งานและเป็ นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องและ
รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดนโยบายด้ านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม จรรยาบรรณ
ด้ านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณด้ านการเคารพทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ลิขสิทธิ์กิจการ และ
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
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แนวปฏิบัตดิ ้ านทรัพย์ สินทางปั ญญา

บริ ษัทฯ กาหนดให้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน ฉะนันจึ
้ งเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมายคาสัง่ บริ ษัท และตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้ องมีวินยั ในการใช้
ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริ ษัทโดยไม่สง่ ผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษัทและผู้อื่น และจะต้ องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น ทังนี
้ ้หากบริ ษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็ นธรรม
ปรากฏว่าเป็ นจริ งจะได้ รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแล้ วแต่กรณี

แนวปฏิบัตดิ ้ านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของการเคารพปฏิบตั ิตามกฎหมายนัน้ เป็ นสิง่ ที่บคุ ลากรทุกคนในบริ ษัท ตะหนักและให้
ความสาคัญโดยกาหนดไว้ ในจรรยาบรรณบริ ษัท ในคู่มื อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ กฎระเบียบ ข้ อกาหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวัง
บริ ษัทฯมุ่งเน้ นให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิต่อกันและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ ายด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกันบนพื ้นฐานศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หรื อไม่กระทาให้ กระทบสิทธิ
เสรี ภาพของบุคคลอื่นที่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดงั กล่าวข้ างต้ นเป็ นมาตรฐานจริ ยธรรมองค์ กร ที่
บุคลากรทุกคนในบริ ษัท ต้ องถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ซึง่ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ ายแรง
แห่งการกระทาและถือเป็ นการกระทาผิดทางวินยั ด้ วย
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสาคัญ ต่อ กิ จ กรรมที่ อาจมีผ ลต่อ หลัก มนุษยชน ในทุก ๆ ด้ า น โดยยึด ถื อ และปฏิ บัติ ต ามข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยบริ ษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมัน่ ในเสรี ภาพของการนับถือศาสนา การไม่
เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี ้บริ ษัท ยังให้ ความเคารพ
ต่อหลักสิทธิ มนุษยชนของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่างเคร่ งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นาข้ อมูลส่วนตัวของพนั กงาน เช่น
ประวัติส่วนตัว ค่าจ้ างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้ กับบุคคลภายนอกหรื อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง รับทราบ โดยยังไม่ได้ รับ
อนุญาตจากพนักงาน และได้ มีการกาหนดให้ มีการใช้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานจัดทาเป็ นคู่มือ ให้ กบั พนักงานได้ รับ
ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ผ่านการปฐมนิเทศก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน

ช่ องทางในการติดต่ อ ร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแส

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญการติดต่อกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟั ง
ความคิดเห็นและคาแนะนาของผู้สว่ นได้ เสียทุกลุม่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจาก
การปฏิบตั ิของบริ ษัท สามารถร้ องเรี ยน แนะนา ติชม หรื อแจ้ งเบาะแสต่อ บริ ษัทได้ หลายด้ านทังด้
้ านธรรมาภิบาล รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทังจากพนั
้
กงานเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นด้ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ นความลับ ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมาย และเกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนและได้ กาหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและสอบสวนไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โนบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาช่องทางการติดต่อ ร้ องเรี ยน หรื อ แจ้ งเบาะแสดังนี ้
(1) เลขานุการบริษัท
: E-mail address : thanasa.k@takuni.com
(2) ฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน : E-mail address : CP@takuni.com
(3) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
: E-mail address : HR@takuni.com
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ / ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ
หรื อโทรสาร - -
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หมวดที่ การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กับบริ ษัททังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน น่าเชื่อถือ ทัว่ ถึง ทันเวลา โปร่ งใส
และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.
ตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีแนวปฏิบตั ิ แจ้ งเตือนขอความร่ วมมือจากกรรมการ และ
ผู้บริ หารในการงดซือ้ ขาย หรื อโอนหลักทรั พย์ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย เดือนก่อนการรายงานผลการดาเนินงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายให้ มีการรายงานการซื ้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริ หารต้ องรายงานให้ ที่ป ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครั ง้ ที่มี การประชุม และ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หารจะต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีสว่ นได้ เสียของตนต่อบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกไตร
มาส และจะต้ องจัดทารายงานใหม่ทุกปี โดยข้ อมูลดังกล่าวจะเก็บจะเก็บไว้ ใช้ ภายในบริ ษัทฯ เท่านัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. /
เรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ อง
ลาดับ

.
.
.

รายชื่อ
คุณนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์
กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร)
คุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์
กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร)
คุณกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
กรรมการ

จานวนหุ้นที่ถอื
( / /
)
,

,

จานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
, ,
( / / )

,472,993

( ,000,000 )
( / / )

,217,487

( ,217,487)
( / / )

จานวนหุ้นที่ถอื สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
( / /
)
,

.

,472,993

.

,

-

-

การรายงานข้ อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศทีเ่ ป็ นข้ อมูลของบริ ษัทฯ รวมถึงถึงรายงานทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่ องอื่นๆตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด อย่างถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน โปร่งใส ด้ วยข้ อความที่กระชับ
เข้ าใจง่าย มีการเปิ กเผยสารสนเทศที่สาคัญทังด้
้ านบวก และด้ านลบ และผ่านการพิจารณากลัน่ กรองตามขันตอนที
้
่กาหนด
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของบริษัทฯ มี
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล.
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ - ) และรายงานประจาปี (แบบ - )
- เว็บไซต์ของบริษัท ( www.takuni.com)
- สือ่ สาธารณะต่างๆ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์
- การให้ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริ หาร
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์
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. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน

การเปิ ดเผยข้ อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ทสี่ นใจอื่นๆ สามารถสืบค้ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ อย่างถูกต้ อง และรวดเร็ว
บริ ษัทได้ นาเสนอข้ อมูลสาคัญต่างๆ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริ ษัทดังนี ้
- ข้ อมูลบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้ างการจัดการ เป็ นต้ น
- การกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้ วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบาย
การควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน และ ขอบเขตอานาจหน้ าทีเ่ ป็ นต้ น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้ วยข้ อมูลบริ ษัทฯ ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้ อมูลผู้ถือหุ้น ข้ อมูล
นักวิเคราะห์ เป็ นต้ น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้ วย แนวทางปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้ อม และกิจกรรม สือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆเป็ นต้ น
- ข่าวบริษัท ประกอบด้ วย ข่าวแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้ งสือ่ มวลชน ตลอดจนข่าวจากสือ่ สิง่ พิมพ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญอย่างสูงต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนจึงมุง่ เน้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับสารสนเทศอย่างพอเพียง ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
และเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงาน และเลขานุการบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมนัก
ลงทุนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มให้ ช่องทางในการสือ่ สารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนได้ ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบข้ อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
สาหรับผู้ที่สนใจ หรื อนักลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลมายังฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน และเลขานุการบริ ษัท โดย
ติดต่อผ่านช่องทางดังนี ้
- จดหมาย: ฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน / ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- E-mail : thanasa.k@takuni.com
- โทรศัพท์ :
ต่อ
- โทรสาร :

หมวดที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
. โครงสร้ างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ได้ กบั บริ ษัท
โดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการให้ ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิ จและมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็ นรายไตรมาส อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
ณ วันที่ ธันวาคม 255 คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นไม่เป็ นผู้บริ หาร
จานวน ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
เพื่อทาหน้ าที่
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
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คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท 6 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม โดยบริ ษัทได้ มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจนเพื่อความเป็ นอิสระใน
การตัดสินใจและนาเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ แล้ วภายใต้ หวั ข้ อโครงสร้ างการจัดการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรื อรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ ระบุไว้
 คณะกรรมการบริหาร
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการบริ หารทังสิ
้ ้นจานวน ท่าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทังสิ
้ ้น ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ อง
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ ระบุไว้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทังสิ
้ ้นจานวน 3 ท่าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความคล่องตัวโดย
มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

 คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ทังสิ
้ ้นจานวน ท่าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วย
ความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมทังสิ
้ ้นจานวน ท่าน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วย
ความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้
เป็ นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้ บุคคลใดมีอานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการของบริ ษัทจะเป็ นผู้กาหนดอานาจ
หน้ าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ อง
ทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษั ท ฯ ได้ รายงานค่ า ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้ อย่ า งชั ด เจนตามประกาศของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจาปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริ ษัทได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ ้น เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่วมด้ วย เป็ นต้ น จะได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ซึ่งต้ องพิจารณาตามความสามารถของบริ ษัทประกอบด้ วย
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยนโยบายดังกล่าว
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 25 โดยบริ ษัทได้ ตระหนักถึง
ความสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการเนื่องจากเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมี
ความมั่น คงและเจริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่า งยั่ง ยื น ในระยะยาว สาหรั บ การก าหนดแนวทางในการด าเนิ น งานนัน้ บริ ษั ท ให้
ความสาคัญเรื่ องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการ
ควบคุมภายในร่วมกันเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจานอกจากนี ้
ภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎ
และข้ อบังคับต่างๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกาหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริ ษัทได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซือ่ สัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานและผู้บริ หารทุกคนรั บทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนันๆ
้
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทังบริ
้ ษั ทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัดในเรื่ องการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ ให้ เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
กาหนด และได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังสารสนเทศที
้
่ปรากฏใน
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนาเสนอโดยต่อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส การจัดทางบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน
กลต. เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญทังข้
้ อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื ้นฐานความถูกต้ องครบถ้ วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และใช้ นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมออย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ นโดยกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ จะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้จดั ทาวาระต่างๆ ของการประชุม
และดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้ กรรมการได้ มี
เวลาพิจารณาและศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่กรรมการบริ ษัท
เป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างเป็ นระบบและพร้ อมให้ คณะกรรมการของบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัทซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทังนี
้ ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคน
หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในปี 255 บริ ษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน ครัง้

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริ ษัท ฯจึงได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ น
ลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรั พย์สินของบริ ษัท ฯให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี ้บริ ษัท ฯยังจัดให้ มีผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะใช้ ผ้ ตู รวจสอบภายในโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ ทาการตรวจสอบและประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัท ฯได้ แต่งตัง้
บริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด โดยคุณศักดิ์ศรี อาพวัน เป็ นผู้ตรวจสอบภายในปี
และปี
เพื่อทาการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้ าน
การเงินและมีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามแนวทางที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังการตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หาร
ระดับสูง
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. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการ ชุด ได้ แก่
. คณะกรรมการบริ ษัท
. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 คณะกรรมการบริ หาร
. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
. คณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
. คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร

ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทควรประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกากับ
ดูแลให้ คณะผู้บริ หาร บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริ ตระมัดระวัง ตาม หลักการข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย คน ซึ่งได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่
ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแต่กรณี โดยเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย ใน ของจานวนกรรมการทังหมดและไม่
้
น้อย
กว่า 3 คน
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
3. กรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายทางด้ านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน โดย
ประกอบด้ วย ผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 คน และด้ านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การดาเนิน ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ มีวิสยั ทัศน์ รวมทังจะต้
้ องอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทเพื่อจะได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่าง เต็มที่ และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะ
ที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถื อหุ้นตามที่สานักงาน
กลต. กาหนด
3. ควรผ่านการอบรมและได้ รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคม ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อเทียบเท่าภายใน เดือน นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
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4. กรรมการบริ ษัทจะไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
เกินกว่า บริ ษัท (รวมบริ ษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า
บริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
5. ประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ (MD) เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการ บริ หารงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ มี
อานาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จากัด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านการปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังประสานให้
้
มีการ
ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กากับดูแลกิจการและภารกิ จของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ูถือหุ้นอนุมตั ิและตาม
กฎหมายที่ ใช้ บังคับกับบริ ษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริ ษัท ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิ จและปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจและหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติคณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สาหรับ กรรมการบริ ษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ ที่ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. พิจารณาอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย
ด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของบริ ษัทฯอย่างน้ อยทุกปี
4. ควบคุมและกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไป
ตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาหนดค่าตอบแทน และ
ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
5. กากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6. พิ จ ารณาอนุมัติโครงสร้ างการบริ หารงาน มี อ านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่ งตัง้ ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ กาหนดนันต้
้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้ จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริ ษัท
ฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และอนุมตั ิไว้ แล้ ว
7. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐานะ การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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8. คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทน คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัทหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คล
ดัง กล่า วมีอ านาจ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท เห็น สมควรและภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการบริ ษัท เห็ นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การมอบ
อานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ า มี ) ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ /หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรื อ
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
9. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดาเนินงานในเรื่ องต่างๆของบริ ษัทฯ ให้
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
10. พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
11. แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในด้ านต่างๆ ในนามของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ ษัท เช่น
ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง ใน ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน ใน กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ก็ได้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ . ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ รายนันๆ
้
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มี อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถื อ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่าว มาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซงึ่ เป็ น ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการ เงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ นัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น
หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้ าหนี ้ และคูค่ ้ า อันอาจจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้ และเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี รวมทังมี
้ ความรู้ ความสามารถที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
11. กรรมการอิสระจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทาให้ ตนต้ อง
ขาด คุณสมบัติความเป็ นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน ปี
13. กรรมการอิสระจะต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า แห่ง
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการ
ประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความจาเป็ น และมีการจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ซึ่งในการ
ประชุมทุกคราวจะมีการ กาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กบั
คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการ ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย นอกจากนี ้ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการเชิญ ผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง กาหนดจานวนองค์ ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมี
กรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า ใน ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมด
้
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บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอ ครบถ้ วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการ
ประชุมทุก ครั ง้ ทัง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริ ษัทได้ โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ให้
คาปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับ ดูแลกิจการที่ดี จึง
ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ประกอบด้ วยคณะกรรมการที่มีความเป็ นอิสระ ทาหน้ าที่ ตรวจสอบการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทสอบทานประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในเพื่อให้ มีความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงานต่างๆ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามกฎหมาย สอดคล้ องตามระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ดี การ บริ หารกิจการดาเนินไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้ าที่ใน การสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริ ษัทร่ วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัท มีความ น่าเชื่อถือ มีการ เปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงสร้ างความ มัน่ ใจและความน่าเชื่อถือแก่ผ้ ลู งทุน
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียว่ามีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทจึ งเห็นสมควร กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้
ดังต่อไปนี ้
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย คนต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด และมีคณ
ุ สมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็ นผู้ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายได้
อย่าง เป็ นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติ สนิท
ของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบ การเงินได้
5. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
.สอบทานรายงานทางการเงิ นเพื่อให้ มั่นใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่ อถื อได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอโดย การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตร
้
มาส และประจาปี และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ
บริ ษัทฯ ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิ
้ จารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ อาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จาเป็ นและเป็ น
เรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ก็ได้ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไขระบบการ
ควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบ บัญชีภายนอก และหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ
รวมทังนโยบาย
้
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิ ตลอดจนประสานงาน กับผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่พบระหว่าง การตรวจสอบ
และประเด็นที่ผ้ สู อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสาคัญ
. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน และให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
เปิ ดเผยข้ อมูลในการเข้ าทารายการดังกล่าวอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ ครัง้
. เข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมการบริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ ครัง้
. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หารหรื อ
พนักงาน ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
. ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทฯ มาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาใน
กรณีจาเป็ น
1 . จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่นา่ เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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- ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้ อมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
1 . ปฏิ บัติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
1 . ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข้ อ สงสัย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท า
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีข้อบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาข้ างต้ น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามวรรคหนึง่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้ นจากการดารงตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) พ้ นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัทโดยควรแจ้ ง เป็ น
หนังสือ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริ ษัทจะแจ้ งเรื่ องการลาออก
พร้ อมส าเนาหนัง สื อ ลาออกให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทราบ ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบพ้ น จากต าแหน่ ง ทัง้ คณะให้
คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้ น จากตาแหน่งต้ องรั กษาการในตาแหน่งเพื่ อดาเนิ น การต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท แต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน วัน เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั ง้ นี ้ ให้ บริ ษัทแจ้ งการพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าว
พร้ อมเหตุผลของการพ้ นจากตาแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่ องอื่นๆ อย่างน้ อยปี ละ ครั ง้ หรื อให้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบหรื อ เลขานุก ารคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ โดยคาสัง่ ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
วัน ก่อนวัน ประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่า
นันก็
้ ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า ใน ของจานวนกรรมการ
ตรวจสอบที่บริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบที่มา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5. ในเอกสารประกอบการประชุมต้ องระบุชื่อบุคคลและกาหนดให้ กรรมการตรวจสอบผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด มิให้
แสดงความเห็นและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
6. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าดอย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของ กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ นาเสนอเป็ นความเห็นแย้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
7. ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในคราวถัดไปเพือ่
ทราบทุกครัง้
8. ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
2. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ซึ ้ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกาหนดใดๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิง่ ที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน และได้ มีการหารื อร่วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขเมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าว โดยตรงต่อสานักงาน
ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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คณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.
3.

มีคณ
ุ สมบัติขนต้
ั ้ นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จดั การไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน
อื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทคูแ่ ข่งทางธุรกิจ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2. กาหนดโครงสร้ างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ การขยายกิจการ กาหนด
แผนการเงิ น งบประมาณ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุคคล การลงทุน ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ น าเสนอต่อ ที่ประชุม
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
3. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามระเบียบอานาจอนุมตั ิ
4. มีอานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ และ/หรื อคณะทางานเพื่อดาเนินกิจการหรื อบริ หารงานของบริ ษัทฯ และ
กาหนดอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางานรวมถึงควบคุมกากับดูแลให้ การ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและ/หรื อคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
5. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ
กากับดูแลให้ การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
6. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิ
7. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็ น สมควร และ ภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริ ห ารอาจยกเลิก เพิ ก ถอน
เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจนันๆได้
้ ตามที่เห็นสมควร
8. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรื อบุคคลที่อาจมี
ความ ขัดแย้ ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด) มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมตั กิ ารดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อ
ที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
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การประชุมกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการฯ จะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ ครัง้ ตามกาหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะครบ
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนันถ้
้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
ได้ รับ การแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกาหนดให้ กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิ ส ระซึ่งได้ รั บ การแต่ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการ บริ ษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดวาระการประชุมและดาเนินการ
ประชุม
3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการฯ
้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ เป็ นไปตามโครงสร้ าง ขนาดและองค์ ประกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการกาหนดไว้ รวมถึงกาหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม
2. พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร ผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัทฯ
3. พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการ
ของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณา
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและสมควรได้ รับ
เลือกตัง้ ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
6. พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิ จ ารณานโยบายการก าหนดค่า ตอบแทนอย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
2. พิ จ ารณาอนุมัติ รู ป แบบ หลัก เกณฑ์ และการก าหนดมูล ค่าของค่าตอบแทน ทัง้ ส่ว นที่ เ ป็ นเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้ แก่ กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึ กษาระดับบริ หารของ
บริ ษัทฯ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หารสูงสุด พร้ อมทังน
้ าเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับ
แต่งตังโดย
้ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ดารงตาแหน่งต่อได้
2. หากกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งก่ อนครบก าหนดตามวาระ
กรรมการคนนันจะต้
้
องแจ้ งให้ บริ ษัทฯทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า เดือน พร้ อมเหตุผลและให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท เป็ นผู้อ นุมัติในกรณี ที่ก รรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทนพ้ น จากต าแหน่งทัง้ คณะให้ คณะ
กรรมการฯที่พ้นจากตาแหน่งต้ องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯชุด
ใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณ สมบัติ ครบถ้ วนขึน้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่ อ ให้ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนมี จ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดโดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนอยูใ่ นตาแหน่ง
ได้ เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ อง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการฯ จะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ ครัง้ ตามกาหนดเวลาที่เห็นสมควร
. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะครบ
องค์ ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือก กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสีย
ลงคะแนน ในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้
ขาด
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารอย่างน้ อย คนโดยได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงแนวโน้ มของผลกระทบที่อาจมีตอ่ องค์กร
2. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งให้ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ในการบริ หารงาน เพือ่ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสีย่ งตามความจาเป็ น
4. ติดตามการดาเนินการบริ หารความเสีย่ ง รวมทังวิ
้ เคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ น
ระบบ
5. รายงานความเสีย่ งและข้ อเสนอแนะในการบริ หารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการฯ จะต้ องจัดให้ มกี ารประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ ครัง้ ตามกาหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3. การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ ในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสีย ง เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้
ขาด

คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น

กฎบัตรของคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
องค์ ประกอบของคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารอย่างน้ อย คนโดยได้ รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
.กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ ครอบคลุมการทุจริ ต ในทุกรู ปแบบในการบริ หารงานเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
.ให้ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้ มคี วามรู้เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
.มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามความจาเป็ น
.ติดตามแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังวิ
้ เคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่าง
เป็ นระบบ
.รายงานคาร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
.ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
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การประชุมคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
.คณะกรรมการฯ จะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ ครัง้ ตามกาหนดเวลาที่เห็นสมควร
.ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการจึงจะครบ
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
.การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
.กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ ในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
.คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม ต้ องประกอบไปด้ วยตัวแทนของทุกภาคส่วนในองค์กร รวมถึง
บริ ษัทในเครื ออย่างน้ อย คน
.ประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม ได้ มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการความ
ยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการความยั
้
ง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
รองกรรมการผู้จ ดั การใหญ่อ าวุโ ส / รองประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห ารในแต่ล ะด้ า นหรื อ เทีย บเท่า เป็ น ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมโดยตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม มีวาระดารงตาแหน่ง ปี
2. กรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับการคัดเลือกเพื่อเป็ นตัวแทนของฝ่ ายงาน
ต่าง ๆ เข้ ามาดารงตาแหน่งคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมได้ อีก
3. กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้
ประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิ จกรรมสังคม และคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิ จกรรมสังคม
พิจารณาแต่งตังตั
้ วแทนเพื่อให้ เป็ นคณะกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
4. กรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระจะต้ องแจ้ งและยื่น
หนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า

วัน

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
.กาหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสัง คม สิ่งแวดล้ อม และความ
ยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ
. ให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ความยัง่ ยืนและ
กิจกรรมสังคม
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. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานดาเนินกิจกรรมด้ านต่าง ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
.พิจารณาจัดทางบประมาณและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ในการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและ
ความยัง่ ยืน เพื่อเสนอให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้จดั การพิจารณาอนุมตั ิ
.อนุมตั ิงบประมาณในส่วนที่ได้ รับการอนุมตั ิจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้จัดการแล้ ว โดยทาเรื่ อง
เบิกจ่ายตามขันตอนระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
.ติดตามความก้ าวหน้ าของการดาเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการตามนโยบายความยัง่ ยืน
และกิจกรรมสังคมของบริ ษัท และรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารทราบ
.สอบทานและให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมในรายงานประจาปี
ของบริ ษัทฯ
การประชุม
.คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ
จาเป็ นและเหมาะสม

ครั ง้ แล้ วแต่ความ

.วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม
.ในการประชุมคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมจะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึง่
จึงจะครบองค์ประชุม
ประชุม

.มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมจะถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่ วม

.ให้ ประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวนั
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมทุกคนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท ฯ จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
้
.ให้ ประธานคณะกรรมการความยั่ง ยื น และกิ จ กรรมสัง คมเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม นอกจากประธาน
คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ รองคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมเป็ น
ประธานในที่ประชุม หรื อให้ กรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมเลือกกรรมการคนหนึง่ คนใดเป็ นประธานในที่ประชุม
การรายงาน
คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม จะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ หารอย่างน้ อย
ไตรมาสละ ครัง้ และจัดทาข้ อมูลในรายงานประจาปี ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในปี ที่ผา่ นมา โดยเปิ ดเผยรายละเอียด ดังนี ้
 จานวนครัง้ ในการประชุม
 จานวนครัง้ ที่กรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้ าร่วมประชุม
 ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนด
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. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ เข้ าไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการผู้จดั การในบริ ษัทย่อย
และยังให้ นานโยบาย และแนวปฎิบตั ิตา่ ง ๆ ให้ บริ ษัทย่อยนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานและการบริ หารเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนบริ ษัทร่วม บริ ษัทฯจะต้ องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

. การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
. . กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
และจะต้ องไม่นาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม เว้ นแต่ข้อมูลนันบริ
้ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว
4.2 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของ
บริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อ
บุคคลอื่น ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง
ของบริ ษัทฯ ด้ วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้ กระทาผิดระเบียบของบริ ษัทฯ อย่างร้ ายแรงและมีการกาหนดโทษ
โดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและหากยังคงปฏิบตั ิจะทาการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะจัดการอบรมให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่
ต้ อ งรายงานการมาถื อ ครอง และการเปลี่ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ และจัดส่งสาเนา
รายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.

. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ใ ห้ แก่ ผ้ ูสอบบัญชี ใ นปี 2559 รวม 5.37 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชี . ล้ านบาท และค่าตอบแทนอื่น . ล้ านบาท
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. การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
นโยบายการทารายการระหว่ างกัน

บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน โดยในกรณีที่บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกัน
กับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิ ดขึน้ บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่ างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื ้อและขายสินค้ า การให้ บริ การ เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทา
รายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อ
เทียบเคียงกับการทารายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลักษณะเดียวกับของ
ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิ จปกติและรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติข้างต้ น เช่น รายการ
เกี่ ยวกับทรั พย์สินหรื อบริ การอื่น หรื อ รายการรั บหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลั กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรื อดาเนินงานแทนบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เพื่อให้ การตัดสินใจเข้ าทารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ - ) รายงานประจาปี ของบริ ษัท และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม

กลุ่มบริ ษัทเน้ นการดาเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทังกลุ
้ ่มบริ ษัทให้
สามารถเกื ้อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย เพื่อให้ สามารถเติบโตในธุรกิจได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ความสาเร็ จดังกล่าวต้ องอาศัยความเข้ าใจและความร่ วมมือของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน กลุม่ บริ ษัทจึงให้
ความสาคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานให้ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริ มบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่ วม
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตอ่ กันด้ วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ในฐานะที่ทกุ คนเป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษัท ตลอดจนขยายขอบเขต
การดูแลและพัฒนาดังกล่าวไปสูช่ มุ ชนและสังคม

แนวทางในการปฏิบัตติ ่ อนโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมขององค์ กร มีดงั นี ้
1.การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมโดยนาหลักจริ ยธรรมไปใช้ กบั องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การแข่งขันอย่างยุติธรรมการปฏิบตั ิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิ
ในทรัพย์สินและสร้ างสัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า คูส่ ญ
ั ญารับจ้ าง ลูกค้ า คูแ่ ข่ง และสมาคมวิชาชีพซึง่ บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกอยู่

2.การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญต่อการต่อต้ านด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร บริ ษัทฯ
ยึดมัน่ ต่อการประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ตรวจสอบได้
ทุกกระบวนการและทุกขันตอนการท
้
างาน รวมถึงได้ มีการกาหนดนโยบายและมาตรการด้ านการป้องกันการกระทาดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกาหนดไว้ ในจรรยาบรรณขององค์กรให้ มีความตระหนักต่อการ
กระทาที่เป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ด้ วยเล็งเห็นว่า การทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นเป็ นบ่อนทาลายธุรกิจ สังคม และประเทศชา ติ
ดังนันการด
้
าเนินการด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้ องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่ วมเป็ นพลังผลักดันในการ
ปลูกฝั งและสร้ างเสริ มสังคมไทยให้ ปราศจากการกระทาดังกล่าว
ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ /
เมื่อวันที่ มีนาคม
ได้ อนุมตั ิน โยบายในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ขึ ้น และบริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์และเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ ( Collective Action Coalition :
CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเมื่อวันที่ สิงหาคม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ /
วันที่ มกราคม
ได้ ทบทวนนโยบาย การต่อต้ านการ
ทุจริ ตฯ และกาหนดกฏบัตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปฏบัติ
ในระหว่างปี
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาคู่มือมาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และการประเมินความ
เสี่ยงเรื่ องการทุจริ ต คอร์ รัปชั่นในแต่ละหน่วยงาน ได้ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับ
พนักงาน ไม่ให้ มีการเรี ยกร้ องหรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาในสินจ้ าง รางวัล หรื อผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ทงต่
ั้ อ
ตนเอง และบริ ษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. TAKUNI จะต้ องเป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารจัดการด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
สามารถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนการทุจริ ตคอรัปชั่นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ตลอดจนมีระบบในการบริ หารจัดการ
เกี่ยวกับการทุจริ ตในองค์กร และปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รับผิดชอบ ในการปฏิบตั ิตาม
หน้ าที่ ไม่ทจุ ริ ตในหน้ าที่การงาน ไม่กระทาการที่ขดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร
ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียบนพื ้นฐานของความถูกต้ อง และเป็ นธรรม
3. TAKUNI จะสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้ างจิตสานึก เพื่อต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ ปรารถนาให้ บคุ คลากรของกลุม่ บริ ษัททุกคน รวมถึงผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย ได้ ร่วมมือกันยึดถือปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อสังคม
นิยาม
“ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” หมายถึง การติดสินบน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ ดังนี ้
.การให้ การเสนอ / ให้ คามัน่ / สัญญาว่าจะให้
. การรับ การเรี ยกร้ องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อเอกชน
หรื อผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่อันเป็ น
การให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บัติ ใ นการป้ องกัน การมี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น ข้ อ
ประกอบด้ วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสีย่ งสูงจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทังโอกาสและเกิ
้
ดผลกระทบ กาหนดมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เหมาะสมกับ
ความเสีย่ งที่ประเมินได้
2. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ แนวปฏิบตั ิกบั การกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ สรุปได้ ดงั นี ้
. จัดให้ มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารประเมินความเสีย่ งในแต่ละ
หน่วยงาน เช่น การขายและการตลาด การจัดซื ้อจัดจ้ าง ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชาระเงิน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสีย่ งจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังมี
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไขที่ เหมาะสม
2.2 จัดให้ มีช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูล เบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวปฏิบตั ิในการป้องกันมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัย โดยมีนโยบายในการ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลหรื อเบาะแส และเก็ บรักษาข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นความลับ รวมทังมี
้ มาตรการตรวจสอบและกาหนด
บทลงโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งผลการดาเนินการให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

88

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั แิ นวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดีแ ละจริ ยธรรมธุ ร กิ จที่ บริ ษัท ฯ ก าหนดขึน้ ซึ่ง รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จริ ย ธรรมของบริ ษัทฯ
จริ ยธรรมว่าด้ วยการสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้ อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
. จัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง การกากับ
ดูแลกิจการ และให้ ข้อเสนออย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ไ ด้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
. กาหนดให้ ฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงาน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นามาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติตาม ทบทวนและ
ปรั บปรุ งมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับอย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้
เชื่อว่ามีรายการ หรื อกระทาซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และมีผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯรวมถึง
การฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรายการทางการเงิน หรื อระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสื่อสารแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้ โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุม่ บริ ษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อให้ บุคลากรของบริ ษัทฯ รับทราบโดย
ทัว่ กัน
หน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดโยบายและก ากับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบที่ ส นับ สนุน การต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น ที่ มี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และปลูกฝั งจนเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
กากับดูแลควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามมาตรการ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
3. คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามความจาเป็ น
 ติดตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังวิ
้ เคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและ
รายงานอย่างเป็ นระบบ
 รายงานคาร้ องเรียนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ผู้บริหาร
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กาหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นในกระบวนการปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้ เกิ ดการ
คอร์ รัปชัน่ ในแต่ละหน่วยงาน
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
 ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสมี หน่ วยงานคือ
1.
เลขานุการบริ ษัท
2.
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
3.
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4.
คณะกรรมการตรวจสอบ
 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
1. บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ต้ องเรี ยนไว้ เป็ นความลับ
2. บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งที่มาของข้ อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับความเสียหาย ด้ วยกระบวนการที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ จะไม่กระทาการใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมกับผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความ
ร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ ง ไม่ว่ า จะโดยการเปลี่ย นแปลงต าแหน่งงาน ลัก ษณะงาน
สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะ
เป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
บทลงโทษ
บุคคลากรของบริ ษัท ต้ องทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกขันตอนของ
้
การปฏิบตั ิงาน ข้ อกล่าวหาเรื่ องการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อาจสร้ างความเสียหาย เสียชื่อเสียงต่อบุคคลากรของบริ ษัท และ
ทาให้ ภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ มัวหมองได้
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการในการลงโทษบุคคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
อย่างเหมาะสม การลงโทษนี ้รวมถึงการเลิกจ้ างงาน ในกรณีที่บริ ษัทฯ เห็นว่าจาเป็ น การกระทาใด ๆ ที่ฝ่าฝื นหรื อไม่เป็ นไป
ตามนโยบายนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จะได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ หรื อมีทาตาม
กฎหมาย

.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ ได้ มีการดาเนินการหรื อบริ หารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิ ของ
พนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้ อมอย่างไร พร้ อมทังหามาตรการป
้
้ องกันกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อไม่ให้
สร้ างปั ญหา ที่อาจมีสว่ นทาให้ เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรื อในพื ้นที่ที่มีการดาเนินโครงการ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทากลไกการ
ร้ องเรี ยนและร้ องทุกข์อย่างเหมาะสม สาหรับเป็ นช่องทางให้ ผ้ ทู ี่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรื อได้ รับการปฏิบตั ิ อย่างไม่เป็ น
ธรรม
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4.การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

กลุ่มบริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการนาพาองค์กรและสังคมไปสูค่ วามยัง่ ยืน จึงมีการ
ดูแลเอาใจใส่ในเรื่ องความปลอดภัยของพนักงาน การจ่ายค่าจ้ างอย่างเป็ นธรรม การไม่เลือกปฏิบตั ิทงในเรื
ั ้ ่ องเพศ ศาสนา
เชือ้ ชาติ รวมทังการไม่
้
กีคกันโอกาสในการเจริ ญเติบโตในหน้ าที่งานที่รับผิดชอบ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญในการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิงาน และความเชี่ยวชาญเพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและ
คุณภาพของการให้ บริ การ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานจริ ง โดยบริ ษัทมีนโยบายในการส่งเสริ มให้ พนักงาน
ได้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอให้ เหมาะสมตามแต่ละสายงานที่ตนรับผิดชอบ ทังในระดั
้
บผู้บริ หารและระดัง
ปฏิบตั ิงาน โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมขึน่ ทังภายในและส่
้
งออกไปอบรมจากสถาบันภายนอกด้ วย
การพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานนันได้
้ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร ในปี 9 กลุม่
บริ ษัทฯมีรายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี ้
 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ ายสารสนเทศจัดกิจกรรมคอฟฟี่ ทอล์ค : ประจาปี
วันที่ มีนาคม พศ.
 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทางานในที่อบั อากาศ “สาหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบตั ิ ”
วันที่ - กันยายน
 การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการซ้ อมอพยบหนีไปประจาปึ
วันที่ ตุลาคม พศ.
 การรับฟั งเรื่ องกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ทาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร วันที่ ตุลาคมคม พศ.
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การพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานนันได้
้ ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร ในปี
กลุม่ บริ ษัทฯมีรายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี ้
ปี
จานวนพนักงาน (คน)
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อปี (ชัว่ โมง)
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมต่อคน (ชัว่ โมง / คน / ปี )
หลักสูตรการอบรมภายนอก (หลักสูตร)
หลักสูตรการอบรมภายใน (หลักสูตร)
ค่าใช้ จา่ ยในการอบรม (บาท)
ค่าใช้ จา่ ยเฉลีย่ การอบรมต่อคน (บาท / คน / ปี )

5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค

และ

ปี
,857
8.72
39
16
, .

.

,

.
2,

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิทางด้ านการตลาดที่เป็ นธรรม โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัย
พร้ อมทังการให้
้
บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า และพร้ อมตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ให้ ข้อเสนอแนะในการใช้ สนิ ค้ า ให้
คาปรึกษาวิธีการแก้ ปัญหา และรับข้ อร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการฝึ กอบรมให้ แก่ลกู ค้ าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึ กอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว” และ
หลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว” เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ คานึงถึงความปลอดภัยในเรื่ อง
ของการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียม
 การจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิ โตรงเลียมเหลว ประจาปี 2559 ณ อาคารทาคูนิ ซี่งจะจัดทุกปี ปี ละ 2
ครัง้
 มีการบรรยายความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว กฎหมายเกี่ยวกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว โดยเจ้ าหน้ าที่
จากกรมธุรกิจพลังงาน
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6.การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่
สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ ทกุ กระบวนการของบริ ษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
 ใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้ แนวคิด 3R ดังนี ้
 Reduce เป็ นการลดปริ มาณขยะที่อาจเกิดขึ ้น เช่น การเลือกใช้ สนิ ค้ าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ีขนาดใหญ่
แทนสินค้ าที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
 Reuse เป็ นการนามาใช้ ใหม่หรื อการใช้ ซ ้า เช่น การนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ ใส่บรรจุเครื่ องใช้ หรื อสิง่ ของ
ต่างๆ การนาถุงกระดาษหรื อถุงพลาสติกมาใช้ ซ ้า การใช้ กระดาษพิมพ์ทงสองหน้
ั้
า
 Recycle เป็ นการนาขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสานักงานที่
สามารถนาไปใช้ ในการรี ไซเคิล เช่น แก้ ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจาหน่ายให้ กบั
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง
 การรณรงค์ ประหยัดนา้ ประหยัดไฟฟ้า
บริ ษัทฯ ได้ มีการรณรงค์ให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ านการประหยัดน ้าและประหยัดไฟฟ้ า ด้ วยการปิ ดไฟฟ้ า
แสงสว่างและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในเวลาพักเที่ยง หรื อช่วงเวลาที่ไม่มีการทางาน ตลอดจนให้ มีการประหยัดการใช้ น ้า
เพื่อการอุปโภคและบริ โภค
 การสนับสนุนและใช้ ผลิตภัณฑ์ ท่ คี านึงถึงสิ่งแวดล้ อม
การใช้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษัทฯจะคานึงถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม จึงเลือกซื ้อสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการที่คานึกถึงการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม เช่นการใช้ ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ทามาจากวัสดุ
รี ไซเคิล

7.การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม

บริ ษัทฯ ตระหนักในความเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรื อสังคมซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น ด้ วยการสร้ าง
การจ้ างงานและสร้ างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทาให้ เกิดความเข้ มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของ
ชุมชน โดยในปี
กลุม่ บริ ษัทได้ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
 บริ จาคผ้ าอ้ อมผู้ใหญ่บ้านผู้สงู อายุบางแค
 บริ จาคอุปกรณ์เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนแก่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 บริ จาคอุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนให้ แก่วิทยาลัยยโสธร
 บริ จาคอุปกรณ์การเรี ยนการสอนแก่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี
 บริ จาคอุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
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8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯได้ มีความเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดาเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทฯได้ สร้ างความคิดหรื อค้ นหาความรู้ ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบตั ิหรื อเคยรับรู้มา โดยเป็ นความรู้ ที่ครอบคลุมทัง้
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่ง แวดล้ อม การพัฒนาความคิดหรื อพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ ที่จะก่อให้ เกิดมูลค่า
บริ ษัทฯ เปิ ดให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทังในหรื
้
อนอกบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้ า กับ คณะวิศวกรรมเครื่ องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทดลอง คณะ
วิศวกรรมเครื่ องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ตุลาคม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยแต่ละ
ท่านไม่ได้ เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯให้ มีความ
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสอบทาน
้
ให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยบริ ษัทฯ ได้ จ้างบริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถดูรายละเอียด
ได้ ใน “เอกสแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายศักดิ์ศรี
อาพวัน เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสม
ในปี 2559 ที่ปรึ กษาด้ านการตรวจสอบภายในได้ จดั ทารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุม
ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ นารายงานดังกล่าวประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ ายจัดการ หลังจากนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจาทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม
กับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้ อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อความถูกต้ องและ
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทังการด
้
าเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่ านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน ท่าน ซึง่ ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
พนักงาน หรื อที่ปรึกษาใด ๆ ของบริ ษัทฯ ได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายซึง่ เป็ นไปตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดและแนวปฎิบัติที่ดีสาหรั บคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักท รั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
้ ้น ครัง้ โดยมีการหารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
ของบริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนเพียงพอ รวมทังได้
้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจานวน 6 ครัง้ เพื่อปรึ กษาหารื อกันอย่างอิสระถึง
ข้ อมูลที่มีสาระสาคัญในการจัดทางบการเงิน การปรับปรุ งรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของ
วิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งบการเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการจัดทางบ
การเงินเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทานและตรวจสอบ
แล้ ว ซึง่ เป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแนวทางการบริ หารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
สม่าเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปั จจัยเสี่ยงทังปั
้ จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งไว้ อย่างชัดเจน และได้ สอื่ สารให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเข้ าใจ รวมทังสร้
้ างวัฒนธรรมการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ ทกุ
คนในองค์กรตระหนักว่าการบริ หารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ รายงาน และพบว่ามี
ความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ครอบคลุมปั จจัยเสีย่ ง และมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน รวมทังมี
้
การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ ในด้ านบุคลากรและการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
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นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสาหรับปี
ซึ่งได้ จดั ทา
ขึ ้นตามปั จจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทังก
้ าหนดขอบเขตการปฎิบตั ิงานตรวจสอบให้ ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการ
ทางานที่มีสาระสาคัญ

การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัตติ ามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ได้ ปฎิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด และมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยกรรมการ
บริ ษัท ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทังได้
้ จัดทา
นโยบายต่อต้ านคอรัปชัน่ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็ นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปี ที่
ผ่านมาจึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตังนาย
้
ไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
และ/หรื อ นายขจรเกีย รติ อรุ ณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3445 และ/หรื อ นางณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ในนามบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจาปี

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่ งใส การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
เป็ นปกติทางการค้ า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น ด้ วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบัติตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยใช้ ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้ อมูลทางการเงินของ
บริ ษัทฯ สาหรับปี
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
ถูกต้ อง มีการปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดและข้ อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีการ
ปฎิบตั ิงานที่สอดคล้ องตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส เชื่อถือได้ รวมทังมี
้ การพัฒนาปรับปรุ ง
ระบบการปฎิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นและเหมาะกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายเจริ ญ ประจาแท่น)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่ างกัน
สรุปความสัมพันธ์ กับบุคคล หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์

ห้ างหุ้นส่วนจากัด วีรา
(สถานีบริ การก๊ าซ)
บริ ษัท ปราณีปิโตรเลียม จากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)

ความสัมพันธ์
ณ วันที่ มกราคม
คุณประเสริ ฐ บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริ ษัทรวม
ร้ อยละ . ของทุนชาระแล้ วและคุณประเสริ ฐดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
/ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
ในบริ ษัท
คุณประสิทธิ์ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
เป็ นพี่ชายของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการของ
บริ ษัทฯ

บริ ษัท มิดเดิลจี จากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)
บริ ษัท เอส วี พี สามพราน ปิ โตรเลียม จากัด
เปลีย่ นชื่อเป็ น ดราก้ อน ปิ โตรเลียม จากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)
บริ ษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิ โตรเลียม จากัด
(สถานีบริ การก๊ าซ)
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คุณประภัศร์ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
เป็ นน้ องชายของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ของบริ ษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายได้
- มิดเดิลจี
จากการ
จาหน่ายแก๊ ส - ดราก้ อน
ปิ โตรเลียม

รายละเอียดของ
รายการ
TG จาหน่ายก๊ าซ
LPG ให้ กบั บุคคลที่
มีความเกี่ยวโยง
ดังกล่าว

- ปราณี
ปิ โตรเลียม
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

รายได้
ค่าขนส่ง

-วีรา

-ดราก้ อน
ปิ โตรเลียม
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม
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GG ให้ บริ การขนส่ง
ก๊ าซ LPG ให้ กบั
บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยงดังกล่าว

ขนาดของ
รายการ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
2559 2558
.
14.04 การทารายการดังกล่าวเป็ นการทาการค้ า
ตามปกติ โดยราคาจาหน่ายประกอบด้ วย
0.61 2 ส่วน คือ ค่าน ้าก๊ าซและค่าขนส่ง โดยค่า
น ้าก๊ าซเป็ นราคาเดียวกับที่จาหน่ายให้ แก่
ลูก ค้ ารายอื่ น และค่ า ขนส่ ง เป็ นไปตาม
อัตราที่บริ ษัทกาหนดไว้ ตามระยะทางกับ
6.21
8.10 ลูกค้ าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้ าไม่
แตกต่างกับการค้ ากับลูกค้ ารายอื่น
3.37

6.41

0.22

0.26

-

0.03

-

0.06

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่ า การท า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ
การทารายการดังกล่าวเป็ นการทาการค้ า
ตามปกติคา่ ขนส่งเป็ นไปตามอัตราที่บริ ษัท
กาหนดไว้ ตามระยะทางกับลูกค้ าทุกราย
และมี เ งื่ อ นไขทางการค้ า ไม่แ ตกต่า งกับ
การค้ ากับลูกค้ ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่ า การท า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

รายได้
ค่าสินค้ า
และบริ การ

-มิดเดิลจี

TT ขายอะไหล่
อุปกรณ์ระบบแก๊ ส
ให้ บคุ คลที่มคี วาม
เกี่ยวโยงดังกล่าว

ขนาดของ
รายการ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
2559 2558
0.09
0.05 การทารายการดังกล่าวเป็ นการทาการค้ า
ตามปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ ติดตัง้
ระบบแก๊ ส เป็ นไปตามอั ต ราที่ บ ริ ษั ท
กาหนดไว้ กับลูกค้ าทุกราย และมีเงื่ อนไข
ทางการค้ าไม่แตกต่างกับการค้ ากับลูกค้ า
รายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่ า การท า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

รายได้
ค่าสินค้ า
และบริ การ

- มิดเดิลจี
-วีรา
-ปราณี
ปิ โตรเลียม

RE ให้ บริ การ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยกับ
บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยงดังกล่าว
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-มิดเดิลจี

0.007
-

.

-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม
รายได้ อื่น

0.088

TG ให้ บริ การอบรม
พนักงานบรรจุแก๊ ส
ให้ แก่บริ ษัท
ดังกล่าว

0.009 การทารายการดังกล่าวเป็ นการทาการค้ า
ตามปกติ ค่าบริ การตรวจสอบ เป็ นไปตาม
0.010 อัต ราที่ บ ริ ษั ท ก าหนดไว้ กับ ลูก ค้ า ทุก ราย
และมี เ งื่ อ นไขทางการค้ า ไม่แ ตกต่า งกับ
0.010 การค้ ากับลูกค้ ารายอื่น

.

-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่ า การท า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

0.003 การทารายการดังกล่าวเป็ น ตามลักษณะ
การทาธุรกิ จที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ
พนักงานของสถานีบริ การซึง่ เป็ นลูกค้ าของ
บริ ษั ท เข้ า ร่ ว ม เป็ นไปตามอัต ราที่ บ ริ ษั ท
ให้ บริ การลูกค้ ารายอื่น และมีเงื่อนไขทาง
การค้ าไม่แตกต่างกับการค้ ากับลูกค้ าราย
อื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดัง กล่า วแล้ ว และมี ค วามเห็ น ว่ า การท า
รายการดัง กล่ า ว มี ค วามเป็ นธรรมและ
เหมาะสม เป็ นไปตามการค้ าโดยปกติ

นโยบายและการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการทารายการระหว่ างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้






รายการธุรกิ จปกติและรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้ า การให้ บริ การ เป็ นต้ น บริ ษัท ฯ มี
นโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการ
ดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้ าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทา
รายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บุคคลทัว่ ไป หรื อการทารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริ ษัท ฯมีนโยบายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส
และจะปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละข้ อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ
หรื อบริ การอื่น หรื อ รายการรับหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวและจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยทังนี
้ ้ บริ ษัทฯไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรื อดาเนินงานแทนบริ ษัทฯ
เพื่อความโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในกรณีที่บริ ษัทฯมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความ
ขัดแย้ งอันเนื่องจากกรรมการหรือผู้บริ หารท่านใด ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารทารายการดังกล่าวกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ท่านนันจะไม่
้
มีอานาจออกเสียงในการอนุมตั ใิ ห้ ทารายการ และจะไม่เข้ าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ที่สาคัญของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย เพื่อให้ การตัดสินใจเข้ าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 255

บริษัท

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด นายไพบูล ตันกูล
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด นายไพบูล ตันกูล
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด นายไพบูล ตันกูล

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 58
ธ.ค.
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
286.51
69.96
310.19
-

21.08
5.15
22.83
-

90.10
.
.
.

11.70
.
.
.

186.78
80.32
-

32.32
13.90
-

31.62
12.44

.
.

.
.

.
.

61.62
0.17

10.66
0.03

.

328.89

56.91

31.47

5.45

1.43

0.25

.

710.72

4.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค ้า
ประกัน
ลูกหนี ้การค้ ากาหนดชาระเกินกว่า
1 ปี
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ –
สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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67.36

.

40.46

5.25

-

-

-

4.52

.

167.25
4.86

21.71
0.63

5.21

0.90

519.55

38.23

203.14

26.37

208.38

36.06

.
7.16
4.14
.

1.43
0.53
0.30
1.92

0.72
6.00
0.60

0.09
0.78
0.08

0.98
0.99
0.53

0.17
0.17
0.09

งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน
- ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
สารองตามกฎหมาย
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31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท
%
.
47.70

31 ธ.ค. 58
ธ.ค.
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
423.03 54.91 248.99
43.09

,358.95

100.00

770.37

100.00

577.88

100.00

162.74
-

11.98
-

0.06
84.68
214.17

0.01
10.99
27.80

157.60

27.27
-

45.02

3.31

6.00

0.78

6.54

1.13

1.83

0.13

0.79

0.10

-

-

16.76
226.35

1.23
16.65

9.88
0.76
316.34

1.28
0.10
41.06

2.39
0.82
167.35

0.41
0.14
28.96

245.46
3.79

18.06
0.28

28.10
3.11

3.65
0.40

34.10
-

.

2.72
23.00
274.97
501.32

0.20
1.70
20.24
36.89

1.67
1.01
4.96
38.85
355.19

0.22
0.13
0.64
5.04
46.11

0.83
0.42
0.82
36.17
203.52

.
.
.
.
.

600.00
400.00
305.53
20.64

44.15
29.43
22.48
1.52

600.00
200.00
106.64
20.64

77.88
25.96
13.84
2.68

200.00
200.00
106.64
20.64

.
.
.
.

5.45

0.40

4.32

0.56

.

.

-

งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิน
31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 58
ธ.ค.
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
กาไรสะสม
72.57
5.34
83.58 10.85
.
.
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
804.19
59.18
415.18 53.89
.
.
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
53.44
3.93
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
857.63
63.11
415.18 53.89
.
.
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น 1,358.95 100.00
770.37 100.00 577.88
100.00
งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้ จากการขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่ วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
กาไรสุทธิสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
104

ปี 2559
ล้ านบาท
%
1,589.19
1,473.90
115.29
63.55
178.84
19.86
100.22
58.76
9.86
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
1.25
6.31
3.70
0.62
1.30
1.77
0.49
1.28
0.03
.

งบการเงินรวมสาหรับ
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1,352.88
1,196.31
156.57
11.80
168.37
24.20
61.41
82.77
3.15
.
80.85
15.47
65.38
.
.

100.00
88.43
11.57
0.87
12.45
1.79
4.54
6.12
0.23
.
5.98
1.14
4.83
.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
-

-

.

,204.26
1,100.43
103.83
9.08
112.91
26.28
50.96
35.67
1.53
34.14
6.96
27.18
27.18

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

27.18
-

2.26
-

27.18
27.18

2.26
2.26

27.18

2.26

.

งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากบริ ษัทร่วม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
กาไรจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน :
- ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
- สินค้ าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดาเนินงาน
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- ภาษีเงินได้ จ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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31 ธ.ค.
2559

31 ธ.ค.
2558

.
.
(0.12)
(6.63)

31 ธ.ค.
2557

80.85
16.18
(0.34)

34.14
14.93
(2.08)

17.77
-

0.51
-

(4.71)
.
( . )
(. )
( . )
.
(. )
.
.

(0.03)
(1.23)

(4.69)
.
.

(0.05)
(1.39)
1.53
47.59

.
20.37
(. )
.
( . )
10.47
0.79
3.16
64.02
(9.86)
(38.99)
15.17

(45.87)
0.81
(0.48)
(0.07)
(72.89)
(0.07)
0.14
4.14
(2.63)
(3.15)
(12.26)
(18.04)

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

(. )
.

(166.01)

-

-

-

-

งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบกระแสเงินสด

31 ธ.ค.
2559
(312.38)
8.92
59.80
(129.57)
18.57

31 ธ.ค.
2558
(4.79)
0.15
(0.23)
30.30

31 ธ.ค.
2557
(7.27)
0.10
-

10.71
.
( . )
( . )

3.77
(114.75)
(8.98)

1.39
(26.40)

(

. )

(32.18)

214.17

200.00
198.88
(26.16)
(1.18)

(6.54)
(24.00)
(1.79)

(6.54)
151.28
(25.95)
(3.95)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

397.75

.

114.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการที่ไม่ กระทบเงินสด
ซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้ าหนี ้อื่น)
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้ าหนี ้อื่น)

196.47
90.04
286.51
.

(96.74)
186.78
90.04
0.06
90.10

157.61
29.17
186.78
186.78

6.84
.

0.16

0.18
-

เงินจ่ายซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจการอื่น
เงินสดจ่ายจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินฝากที่มีภาระค ้าประกัน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลภายนอก
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

106

(

. )
.
(

. )
.
.
(43.62)

-

-

-

งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบกระแสเงินสด

31 ธ.ค.
2559
.
.

ซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินปั นผลค้ างจ่าย

PROFITABILITY RATIO
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
EFFICIENCY RATIO
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
FINANCIAL POLICY RATIO
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระ
ผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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31 ธ.ค.
2557
-

-

งบการเงินรวม สิน้ สุดวันที่

อัตราส่ วนทางการเงิน
LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

31 ธ.ค.
2558
5.69

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

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

.
.
.
.

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

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

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

.
.
.

11.57
5.98
(22.31)
4.83
4.10

8.62
2.83
2 .
2.26
9.12

(%)
(%)
(เท่า)

.
.
.

9.70
9.84
2.01

5.71
19.85
2 .

(เท่า)
(เท่า)

.
.

0.46
(6.27)

0.54
1.88

91.40

95.48

(%)

.
.
.
.
.
.

.
.

.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการบริ หารจัดการของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยสามารถจ าแนกได้ เป็ น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว การขนส่งก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว การติดตังระบบก๊
้
าซ การให้ บริการรับเหมาก่อสร้ าง และการให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร้ างรายได้ ดงั นี ้
1,600

รายได้ จากการขายและให้ บริการของกลุ่มบริษัท
1,204.24

1,200

1,589.19

1,352.88

43.16

259.13

1,081.42

1,007.57

645.15

800

400
ท

อ คว

ลอ

อ
้
LPG

2557

2558

860.01

2559

41.24

53.74

61.43

43.16

259.13

645.15

17.08

11.44

7.92

21.34

21.00

14.68

1,081.42

1,007.57

860.01

ในปี
กลุม่ บริษัทมีรายได้ จากการขายและให้ บริการทังสิ
้ ้น ,589.19 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้
,352.88 ล้ านบาท เกิดจากการรวมรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (“ซี
เอ แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อยตังแต่
้ วนั ที่ เมษายน
ในงบการเงินรวมสาหรับปี
กลุม่ บริษัทรับรู้รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาก่อสร้ างในปี
จานวน . ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี
ที่ มีรายได้ . ล้ านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อ ยละ . ทัง้ นี ร้ ายได้ จ ากการจ าหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวลดลง
เนื่องจากผู้บริ โภคมีทางเลือกในการใช้ พลังงานในภาคขนส่งมากขึ ้น ประกอบกับกลไกตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อ
ความต้ องการใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้ รายได้ จากการติดตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ลดลงจากปี ก่อน
ด้ วย
หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ ของกลุม่ บริษัท รายได้ จากการจัดหาและจัดจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว และรายได้
จากงานรับเหมาก่อสร้ าง ถือเป็ นรายได้ หลักของกลุ่มบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 54.12 และร้ อยละ 0.60 ของรายได้ รวม
ตามลาดับ
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ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
รายได้
รายได้ รวมของกลุม่ บริษัท ประกอบด้ วย รายได้ จากการขาย รายได้ จากการให้ บริการ และรายได้ อื่น โดยรายได้ จาก
การขายถือเป็ นรายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 74 - 90 ของรายได้ รวมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทังนี
้ ้
ระหว่างปี 255 – 255 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ รวมอยู่ที่ 1,213.33 ล้ านบาท 1,364.68 ล้ านบาท และ , . ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นการเติบโตในอัตราร้ อยละ 12.47 และ ร้ อยละ . ต่อปี ในปี 255 และ 255 ตามลาดับ สาหรับปี
255 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการขายและให้ บริ การเท่ากับ , . ล้ านบาทปรับตัวเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ . จากปี
255 ที่มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การเท่ากับ , . ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการการรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การ
รับเหมาก่อสร้ างเป็ นหลัก

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท สามารถจาแนกได้ เป็ น กลุม่ หลัก ได้ แก่ รายได้ จากการจัดจาหน่าย
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว รายได้ จากการขนส่งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาก่อสร้ าง รายได้ จากการติดตัง้
ระบบก๊ าซรถยนต์ และรายได้ จากการให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งรายได้ ทงั ้ กลุ่มนัน้
แบ่งแยกการประกอบธุรกิจกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดรายได้ จากการขายและให้ บริการจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ระหว่ างปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ ดังนี ้

ปี 2559
. จัดหาและจัดจาหน่าย
ก๊ าซ LPG
. บริ การขนส่ง

GG

. บริ การรับเหมาก่อสร้ าง

TT,CAZ

TG

ปี 2558

ปี 2557

ล้ านบาท
.

%
54.12

ล้ านบาท
1,007.57

%
74.48

ล้ านบาท
1,081.42

%
89.80

0.92
40.59
0.50

21.00
259.13
11.44

1.55
19.15
0.85

21.34
40.55
19.70

1.77
3.37
1.63

3.87

53.74

3.97

41.25

3.43

4. จาหน่ายอุปกรณ์ติดตังระบบ
้
แก๊ ส

TT

.
645.15
7.92

5. บริการตรวจสอบความ

RE

61.43

ปลอดภัยทางวิศวกรรม

รวมรายได้ จากการขาย /
บริการ
- รายได้ จากการขาย
- รายได้ จากบริ การ
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1,589.19 100.00 1,352.88

100.00 1,204.26

100.00

867.93
721.26

75.32
24.68

91.44
8.56

54.61
45.39

1,019.00
333.88

1,101.13
103.13

รายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
รายได้ จากการจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวมาจากการดาเนินงานของ TG โดย TG เป็ นผู้ค้านา้ มันเชือ้ เพลิงตาม
มาตรา 7 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ในการจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊ าซ LPG) โดยระหว่าง
ปี 255 – 255 รายได้ จากการจาหน่ายก๊ าซ LPG มีการปรับตัวลดลงจาก 1,081.42 ล้ านบาท เป็ น 1,007.57 ล้ านบาท และ
. ล้ านบาท โดยคิดเป็ นการลดลงในอัตรา ร้ อยละ 6.83 ในปี 2558 และร้ อยละ . ในปี 255 ซึ่งเกิดจากการมี
ทางเลือกในการใช้ พลังงานในภาคขนส่งมากขึ ้น รวมทัง้ กลไกตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อความต้ องการใช้ LPG ใน
ภาคขนส่ง ทาให้ ปริ มาณการใช้ ก๊าซเชื ้อเพลิงด้ านขนส่งลดลง ทัง้ นี ้ รายได้ จากการจาหน่ายก๊ าซ LPG ถือเป็ นรายได้ หลักที่
สาคัญคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 4 - 90 ของรายได้ จากการขายและบริการตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา

รายละเอียดการจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวระหว่างปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ตัน

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปริมาณจาหน่ายก๊ าซ LPG

,202

48,775

,385

อัตราการเติบโต
ราคาขายต่อตัน

-1.17 %
17,842

-11.93%
20,657

-1.26%
19,526

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

-13.62%

5.79%

0.75%

ทัง้ นีก้ ารปรับตัวลดลงของรายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปั จจัย 2 ประการ คือ
(1) ปริ มาณการจาหน่ายก๊ าซ LPG ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ ราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ผ้ บู ริ โภค
ไม่นิยมใช้ ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง
(2) การปรับราคาขายของ LPG ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานมีการปรั บ
อัตราเงินส่งเข้ ากองทุนน ้ามันเชื อ้ เพลิงในระหว่างปี 2557 และการแข่งขันทางด้ านราคาของผู้ค้ามาตรา
ส่งผลให้ ราคาจาหน่ายก๊ าซ LPG มีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้ บริการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
รายได้ บริ การขนส่งมาจากการดาเนินงานของ GG โดย GG ทาหน้ าที่ให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ให้ แก่ลกู ค้ า โดย
ปั จจุบนั มีรถขนส่งก๊ าซทังสิ
้ ้น คัน ในระหว่างปี 255 – 255 รายได้ สว่ นใหญ่ประมาณร้ อยละ 59 - 4 ของ GG เป็ นการ
ให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ให้ แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่าประมาณ – ล้ านบาท ในขณะที่รายได้ ในการให้ บริ การขนส่ง
ให้ แก่บุคคลภายนอกในปี 255 – 255 มีมลู ค่าเท่ากับ 21.43 ล้ านบาท 21. ล้ านบาท และ . ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0. – 1. ของรายได้ จากการขายและบริ การของกลุ่มบริ ษัท ทัง้ นี ้ ลูกค้ าขนส่งรายใหญ่
ได้ แก่ ปตท. ซึ่งเป็ นการให้ บริ การขนส่งก๊ าซ LPG ที่ปตท. ต้ องทาการขนส่งจากคลังท่าโรงโป๊ ะ จังหวัดชลบุรีไปยังคลังของ
ปตท. ที่ภมู ภิ าคต่างๆ เช่น นครสวรรค์ ลาปาง ขอนแก่น เพื่อกระจายให้ แก่ผ้ คู ้ ามาตรา 7 ที่มีโควตารับแก๊ สที่คลังภูมภิ าค โดย
รายได้ ค่าขนส่งในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 85 ของการให้ บริ การขนส่งของปตท. เป็ นการขนส่งให้ ระหว่างคลังท่าโรงโป๊ ะ
จังหวัดชลบุรีไปยังคลังนครสวรรค์ตามโควตาการรับก๊ าซของ TG เอง
ในระหว่างปี
กลุ่มบริ ษัทได้ เพิ่มผลิตภัฑณ์การให้ บริ การขนส่ง โดยเริ่ มให้ บริ การขนส่งแอมโมเนียตังแต่
้ เดือน
พฤศจิกายน
และให้ บริการขนส่งวัตถุดิบสาหรับการก่อสร้ าง ตังแต่
้ เดือนตุลาคม
จึงรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การ
ขนส่งดังกล่าวในงบการเงินรวมสาหรับปี
จานวน . ล้ านบาท
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รายได้ จากการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
รายได้ จากการติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์ดาเนินการโดย TT โดย TT เป็ นผู้ให้ บริ การติดตังระบบก๊
้
าซในรถยนต์ ไป
จนถึงการจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ าซ รายได้ จากการติดตังระบบก๊
้
าซในรถยนต์มีมลู ค่าและสัดส่วนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา จากสัดส่วนร้ อยละ 1.42 ของรายได้ จากการขายและบริการของกลุม่ บริษัทในปี 2557
เหลือเพียงร้ อยละ . ในปี 255 และปรับลดลงเป็ นร้ อยละ . ในปี 255
การปรับตัวลดลงของรายได้ จากการให้ บริการติดตังระบบก๊
้
าซและอุปกรณ์ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องเป็ นผลมาจาก
การลดลงในส่วนของการติดตังระบบก๊
้
าซของรถยนต์เป็ นหลัก เกิดจากการลดลงของจานวนรถยนต์ที่มาติดตัง้ เนื่องจาก
ราคาน ้ามันในตลาดโลกลดลง จึงทาให้ ไม่มีแรงจูงใจในการติดตังระบบก๊
้
าซในรถยนต์

รายได้ จากบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
รายได้ จากการบริการรับเหมาก่อสร้ าง ดาเนินการโดย TT และ CAZ โดยเป็ นผู้ให้ บริการรับเหมาก่อสร้ างด้ านนา้ มัน
และแก๊ ส และงานรับเหมาก่อสร้ างที่อยู่อาศัย ซึ่งรับรู้รายได้ จากการบริการรับเหมาก่อสร้ าง ตามขันความส
้
าเร็จของงาน
สาหรับรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างในปี 255 มีมลู ค่าเพียง . ล้ านบาท เนื่องจากอยู่ในช่วง
เริ่มต้ นการให้ บริการรับเหมาก่อสร้ างคลังเก็บก๊ าซ LPG ซึ่งรับรู้รายได้ ตามขันความส
้
าเร็จของงาน โดยรับรู้รายได้ จากการ
ให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างดังกล่าวฝนปี
จานวน . ล้ านบาท ทัง้ นีร้ ายได้ จากการให้ บริ การับเหมาก่อสร้ าง
เพิ่มขึ ้นอย่างมากในปี
เนื่ อ งจาก CAZ เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเป็ นบริ ษัทย่อ ย ตัง้ แต่วันที่
เมษายน
ซึ่งมีผลให้ กลุ่มบริ ษัทรับรู้รายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างด้ านนา้ มันและแก๊ สจานวน .
ล้ านบาท แสดงรวมอยู่ในรายได้ จากการให้ บริการ จากเดิมที่เคยรับรู้เพียงแค่สว่ นแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม
นอกจากนี ้ในระหว่างปี
กลุม่ บริษัทยังรับรู้รายได้ ตามขันความส
้
าเร็จของงานจากการรับเหมาก่อสร้ างที่อยู่
อาศัย จานวน . ล้ านบาท ประกอบกับรายได้ คา่ บริการรับเหมาก่อสร้ างคลังก๊ าซ LPG จานวน . ล้ านบาท ซึ่งลดลง
จากปี ก่อนที่รับรู้รายได้ งานรับเหมาก่อสร้ างคลังก๊ าซ LPG จานวน . ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ ธันวาคม
กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้ างด้ านนา้ มันและแก๊ สที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างและยัง
ไม่รับรู้รายได้ จานวน . ล้ านบาท และได้ รับหนังสือเจตนาจ้ างแล้ วอีกจานวน . ล้ านบาท ประกอบกับงานรับเหมา
ก่อสร้ างที่อยู่อาศัย ที่เหลืออีกประมาณ . ล้ านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็ นรายได้ ภายในไตรมาส ปี

รายได้ จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
รายได้ จากการบริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดาเนินการโดย RE โดย RE ทาหน้ าที่
ให้ บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ความดัน โดยระหว่างปี 255 – 255 มีมลู ค่าเท่ากับ
41.25 ล้ านบาท 53.47 ล้ านบาทและ . ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 - 4 ของรายได้ จากการ
ขายและให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัท โดยรายได้ ที่เพิ่มขึน้ ในปี
เนื่ อ งจากปริ มาณงานทดสอบครบวาระถังขนส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ และคลังเก็บก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวเพิม่ ขึ ้น
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ต้ นทุนขายและบริการ
ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท % * ล้ านบาท
%*
807.98 93.95
935.45 92.84

ปี 2557
ล้ านบาท % *
1,016.42 93.99

16.64 79.24
188.31 72.67
26.18 228.85

17.95 84.11
30.78 75.91
14.73 74.77

ต้ นทุนการจัดหา
TG
จัดจาหน่ายก๊ าซ LPG
ต้ นทุนการขนส่งก๊ าซ LPG
GG
11.75 80.04
ต้ นทุนการบริการรับเหมาก่อสร้ าง TT,CAZ
612.83 94.99
ต้ น ทุ น จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ติ ด ตั ง้
TT
3.31 41.79
ระบบแก๊ ส
ต้ นทุนการบริการทดสอบและ
RE
38.03 61.91
ตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม
รวมต้ นทุนขายและบริการ
1,473.90 92.74
หมายเหตุ: * เปรี ยบเทียบอัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ จากแต่ละธุรกิจ

29.73

55.32

20.55 49.82

1,196.31

88.43

1,100.43 91.38

ต้ นทุนขายและบริการของกลุม่ บริษัท ระหว่างปี 255 – 255 เท่ากับ 1,100.43 ล้ านบาท 1,196.31 ล้ านบาท และ
1,473.90 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 91.38 ร้ อยละ 88.43 และร้ อยละ . ของรายได้ จากการขาย
และบริการในแต่ละช่วงเวลาตามลาดับ

ต้ นทุนการจัดจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ต้ นทุนการจัดจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว เป็ นต้ นทุนการดาเนินงานในส่วนของ TG ซึ่งประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าก๊ าซ
LPG ค่าขนส่งจากคลังก๊ าซปตท. ไปยังสถานที่สารองหรื อพักก๊ าซ และค่าบริ การผ่านคลัง โดยต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนที่ผนั
แปรกับปริมาณการขาย
โดยระหว่างปี 255 – 255 บริษัทฯ มีต้นทุนจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวเท่ากับ 1,016.42 ล้ านบาท 935.45 ล้ าน
บาท และ 807.98 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 93.99 ร้ อยละ 92.84 และร้ อยละ 93.95 ของรายได้ จากการ
จาหน่ายก๊ าซ LPG จะเห็นได้ วา่ มีการปรับตัวลดลงของต้ นทุนก๊ าซ LPG ในปี 2558 เกิดจากการปรับโครงสร้ างราคาก๊ าซ LPG
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการยกเลิกการนาส่งเงินเข้ ากองทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง
ทาให้ บริษัทมีกาไรจากการเก็บรักษาสินค้ าคงเหลือในช่วงที่มีการยกเลิกเงินสมทบกองทุนดังกล่าว

ต้ นทุนการขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว

ต้ นทุนการขนส่งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ประกอบด้ วย ค่านา้ มันเชื อ้ เพลิง ค่าใช้ จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อ มแซม
บารุงรักษา และค่าเสื่อมราคารถขนส่ง
โดยระหว่างปี 255 – 255 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริการขนส่งจานวน 17.95 ล้ านบาท . ล้ านบาท และ
. ล้ านบาทตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 7 - 84 ของรายได้ จากการให้ บริการขนส่ง
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ต้ นทุนบริการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ต้ นทุนในการให้ บริการติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์ ซึ่งกลุม่ บริษัทบันทึกรับรู้เป็ นรายได้ จากการขายนันมี
้ ต้นทุนส่วนใหญ่
เป็ นค่าอุปกรณ์ในการติดตัง้ อันได้ แก่ ถังก๊ าซและอุปกรณ์เป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 70 ของต้ นทุนจากการขาย
ในระหว่างปี 255 – 255 กลุม่ บริษัทมีต้นทุนการให้ บริการติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์ จานวน . ล้ านบาท .
ล้ านบาท และ . ล้ านบาทตามลาดับ โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ - ของรายได้ จากการให้ บริการติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์
ทังนี
้ ้กลุ่มบริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าสาหรับสินค้ าคงเหลือของธุรกิจติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์เพิ่มขึ ้นใน
ระหว่างปี 2558 จานวน . ล้ านบาท เนื่องจากคาดว่าธุรกิจนี ้ไม่สามารถสร้ างรายได้ ได้ ในอนาคต ทาให้ อตั ราต้ นทุนขาย
เพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ . ต่อยอดขายในปี 2558

ต้ นทุนบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
ต้ นทุนในการให้ บริการรับเหมาก่อสร้ างนัน้ ต้ นทุนหลักจะประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้ าง ต้ นทุนค่าแรงงาน
ทังส่
้ วนของพนักงานและค่าจ้ างเหมา ต้ นทุนค่าออกแบบ ค่าที่ปรึ กษา ค่าเสื่อมราคาเครื่ องมือและวัสดุอปุ กรณ์ สาหรับงาน
รับเหมาก่อสร้ างแก๊ สและน ้ามัน ต้ นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้ างและค่าแรงงานถือเป็ นต้ นทุนหลักคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ของ
ต้ นทุนค่าบริการทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ สาหรับงานรับเหมาก่อสร้ างที่อยู่อาศัย มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีต้นทุนค่าก่อสร้ างโดยรวมสูงกว่า
รายได้ จากการให้ บริ การ กลุ่มบริ ษัทจึงรับรู้ผลขาดทุนจ านวน . ล้ านบาทเป็ นต้ นทุนค่าบริ การสาหรั บปี
ในงบ
การเงินรวม ส่งผลให้ อัตรากาไรขันต้
้ นโดยรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างลดลงจาก . % ในปี
เหลือ . % ในปี

ต้ นทุนการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้ นทุนในการให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศ วกรรม ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ
พนักงาน ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นหลักโดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ - 7 ของต้ นทุนในการให้ บริการตลอดช่วงเวลา 3
ปี ที่ผา่ นมา โดยระหว่างปี 2557 – 2559 กลุม่ บริษัทมีต้นทุนการให้ บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เป็ นมูลค่า
เท่ากับ 20.55 ล้ านบาท 29.73 ล้ านบาท และ 38.03 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50 – 62 ของรายได้ จ ากการ
ให้ บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้การปรับตัวเพิม่ ขึ ้นของต้ นทุนในการให้ บริ การของ
RE นันเป็
้ นผลมาจากการเพิม่ และพัฒนาบุคลากรของ RE เพื่อรักษาคุณภาพของบุคลากรและรองรับการขยายตัวในอนาคต

รายได้ อ่ นื

รายได้ อื่นของกลุม่ บริษัทสาหรับปี
จานวน . ล้ านบาท ประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุนระยะสัน้
กาไรจากการขายสินทรัพย์ที่เลิกใช้ งานแล้ ว กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม (บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ ยี จากัด)
จานวน 25.42 ล้ านบาท และกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในซี เอ แซด ส่วนที่มีอยู่เดิมก่อนการ
ซื ้อธุรกิจเพิม่ จานวน . ล้ านบาท
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษัท ฯ ระหว่างปี 255 – 255 มีมลู ค่าเท่ากับ 77.24 ล้ านบาท 85.61
ล้ านบาท และ . ล้ านบาทตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 6.41 ร้ อยละ 6.33 และร้ อยละ . ของ
รายได้ จากการขายและการให้ บริการตามลาดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ . – 34.02 ของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ด้ วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทซึ่งสินค้ าหลัก คือ ก๊ าซ LPG ซึ่งเป็ นสินค้ าที่แข่งขันด้ วยราคาและคุณภาพในการ
ให้ บริการในการจัดส่งให้ ตรงตามกาหนดเวลา ทาให้ กลุม่ บริษัทไม่จาเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายในการสนับสนุนการขายที่สงู มากนัก
โดยค่าใช้ จ่ายในการขายส่วนใหญ่ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวข้ องกับพนักงานขาย และค่าขนส่งก๊ าซ LPG ไปยังลูกค้ า
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพนักงานและค่าเสื่อมราคา โดย
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ - ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทัง้ นีค้ ่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
สาหรับปี
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เนื่องจากการขึ ้นเงินเดือนประจาปี และมีบุคลากรในการทางานเพิ่มขึ ้น ประกอบกับการ
รวมค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของซี เอ แซด หลังจากเปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยเข้ ามาในงบการเงินรวมจานวน . ล้ าน
บาท ซึ่งร้ อยละ 61 เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวม
%รายได้ จากการขาย/บริการ
- ค่าใช้ จ่ายในการขาย
- ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
.
16.54
24.20
28.27
26.28
34.02
.
83.46
61.41
71.73
50.96
65.98
120.08 100.00 85.61 100.00 77.24 100.00
7.56%
6.33%
6.41%
1.25%
1.79%
2.18%
6.31%
4.54%
4.23%

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

กลุ่มบริ ษัทมีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ ยี จากัด จานวน . ล้ านบาท ก่อน
จาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 และมีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จากัด จานวน . ล้ านบาท ก่อนการซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนเพิม่ จากการถือหุ้น . % เป็ น . % ในวันที่ เมษายน

ความสามารถในการทากาไร
จากข้ อมูลในส่วนของต้ นทุนขายและบริการข้ างต้ นนัน้ ความสามารถในการทากาไรในส่วนของกาไรขันต้
้ นของการ
ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ซึ่งเป็ นธุรกิจในลักษณะค้ าส่งอยู่ที่ระดับประมาณร้ อยละ 6 – ร้ อยละ 7 ตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจบริ การ ทังการให้
้
บริ การขนส่ง ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว การรรับเหมาก่อสร้ างและติดตังระบบ
้
ก๊ าซ และการให้ บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม อัตรากาไรขันต้
้ นค่อนข้ างคงที่ จะมีเพียงการตัง้
สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าสาหรับสินค้ าคงเหลือของธุรกิจติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี 2558 ที่ทา
ให้ อตั รากาไรขันต้
้ นลดลง
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ระหว่างปี 255 – 255 กลุ่มบริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ . ล้ านบาท 65.38 ล้ านบาทและ . ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.26 ร้ อยละ 4.83 และร้ อยละ . ของรายได้ จากการขายและการ
ให้ บริการในแต่ละปี โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ข้ างต้ นแล้ วพบว่า การปรับตัว เพิ่มขึ ้นของกาไร
สุทธิในปี 2558 เกิดจากรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างที่รับรู้ในระหว่างปี และการลดลงของกาไรสุทธิในปี 2559
เกิดจากขาดทุนจากงานรับเหมาก่อสร้ างที่อยู่อาศัยและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

ส่ วนประกอบของทรัพย์ สิน
ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 กลุม่ บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 577.88 ล้ านบาท . ล้ านบาท และ , . ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สาคัญแสดงได้ ดงั นี ้
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
เงินสด/รายการเทียบเท่า
286.51
21.08
.
.
186.78
32.32
เงินลงทุนชัว่ คราว
.
.
.
.
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
310.19
22.82
.
.
80.32
13.90
สินค้ าคงเหลือ
31.62
2.33
.
.
61.62
10.66
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทร่วม
.
.
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
.
.
.
.
0.17
0.03
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
.
.
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
519.55
38.23
.
.
208.38
36.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
.
.
.
.
40.61
7.28
รวมสินทรัพย์
,358.95
100.00
.
100.00
577.88 100.00
สินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษัท ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า และที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ รายการหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 8 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษัท โดยในระหว่างปี
กลุม่ บริษัทได้ เข้ าลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน . % ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้ ว และบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ ยี จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน . % ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ ทาให้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี
กลุม่ บริษัทได้ เพิม่ สัดส่วนการ
ลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด เป็ น . % เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตจากธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ าง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมดังกล่าวจึงเปลี่ยนสถานะเป็ นบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ ยี จากัด ออกไปเนื่องจากผลประกอบการไม่ได้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทาให้ ระยะเวลาคุ้มทุน
ของโครงการเลื่อนออกไปมาก
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
TG
TT
RE
GG
CAZ
ลูกหนีก้ ารค้ า

ปี 2559
ล้ านบาท
%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
310.19
100.00

ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
44.36
34.42
.
.
59.06
45.83
.
.
22.22
17.24
.
.
3.23
2.51
.
.
128.87 100.00
.
100.00

ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่นของกลุ่มบริ ษัท ฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 80.32 ล้ านบาท 128.87 ล้ าน
บาทและ 69.13 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14 - 23 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษัทตลอด
ช่วงเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา โดยลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนี อ้ ื่ นของกลุ่มบริ ษัท ประกอบด้ วย ลูกหนี ก้ ารค้ าสุทธิ ค่าใช้ จ่ายจ่าย
ล่วงหน้ า รายได้ ค้างรับ รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ และลูกหนี ้กรมสรรพากร ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้การค้ าถือเป็ นส่วนประกอบหลักของ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น โดยมีมลู ค่าเท่ากับ 63.11 ล้ านบาท . ล้ านบาท และ . ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 255 –
255 ตามลาดับ
ลูกหนี ก้ ารค้ าของ TG ส่วนใหญ่ เป็ นสถานี บริ การก๊ าซที่ กระจายอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริ ษัท ฯ มีนโยบายในการให้
ระยะเวลาสินเชื่อ แก่สถานีบริการ 7 - 10 วัน ในส่วนของลูกหนีก้ ารค้ าของ TT นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ารค้ า ที่เกิดจากงาน
ระบบท่ออุตสาหกรรมเป็ นหลัก เนื่องจากการติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์นนั ้ TT รับชาระจากลูกค้ าเป็ นเงินสดเมื่อทาการติดตัง้
แล้ วเสร็จ ในส่วนของ RE นัน้ ณ สิ ้นปี 255 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยลูกหนี ้กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม รถขนส่ง และผู้ค้านา้ มัน
เชื ้อเพลิง ตามมาตรา ซึ่งมีระยะเวลาการให้ สินเชื่อ - วัน ส่วนลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นของ CAZ ประกอบด้ วย
ลูกหนี ้การค้ าจากงานรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่งมีระยะเวลาสินเชื่อ - วัน และรายได้ รับล่วงหน้ าจากการให้ บริ การรับเหมา
ก่อสร้ าง จานวน . ล้ านบาท
ทังนี
้ ้กลุม่ บริษัทฯ กาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ยอดลูกหนี ้ตามระยะเวลาการค้ าง
ช าระ ประกอบกับการพิจ ารณายอดลูกหนี ร้ ายตัว ทัง้ นี ้ กรณี ลูกหนี ค้ งค้ างช าระนานเกิน 18 เดือ น และมีมูลค่าเกินกว่า
500,000 บาท กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายดาเนินคดีตามกฎหมายกรณี ลกู หนีอ้ ยู่ระหว่างการฟ้องร้ อ งจะพิจ ารณาตังค่
้ าเผื่อ หนี ้
สงสัยจะสูญเป็ นรายๆ ไปโดยอัตราค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของกลุม่ บริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ค้ างชาระเกินกาหนด (เดือน)
6 - 9 เดือน
9 – 12 เดือน
12 – 18 เดือน
มากกว่า 18 เดือน
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ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
25%
50%
75%
100%

ลูกหนีก้ ารค้ าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ ามารถแสดงได้ ดังนี ้
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้ อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ

ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
155.57 77.98
33.82 59.22
34.35
6.05
1.47
2.07
199.51
(3.63)
195.88

17.22
3.03
0.74
1.03
100.00

16.14
1.38
1.31
4.47
0057.13
(1.18)
55.95

28.25
2.42
2.29
7.82
100.00

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

29.66
0.98
2.35
7.17
100.00

ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ ของลูกหนี ้การค้ าของกลุ่มบริษัท เป็ นลูกหนี ้ที่ยัง
ไม่ครบกาหนดชาระ หรื อเกินกาหนดชาระน้ อยกว่า 3 เดือน ซึ่งอาจเกิดจากรอบระยะเวลาในการจ่ายชาระ สาหรับลูกหนี ้
การค้ าที่เกินกว่า 3 เดือน สามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ ลูกหนี ้การค้ าสถานีบริการที่ผดิ นัดชาระค่าแก๊ สของ TG และ
ลูกหนี ้การค้ าจากการให้ บริการตรวจสอบความปลอดภัยของ RE ซึ่งปั จจุบนั ลูกหนี ้บางส่วนของ TG และ RE อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้ องให้ ชาระค่าสินค้ าและบริ การ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ ธันวาคม
กลุ่มบริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจานวน .
ล้ านบาท ตามนโยบายการตังส
้ ารองตามอายุหนี ้แล้ ว

สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 กลุม่ บริษัท มีสนิ ค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่า 61.62 ล้ านบาท 43.03 ล้ านบาทและ . ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยสินค้ าคงเหลือของกลุม่ บริ ษัทมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมในปี
255 เป็ นร้ อยละ . ของสินทรัพย์รวมในปี 255 โดยสินค้ าคงเหลือของกลุม่ บริ ษัท ได้ แก่ แก๊ ส LPG ซึ่ง TG ทาการสารอง
ตามกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรี ยมจาหน่ายที่คลังของบริ ษัท ฯ ที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดปทุมธานี ทัง้ นีก้ ารลดลงในสินค้ าของ
TT ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ตดิ ตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ เกิดจากการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือเนื่องจากคาดว่า
ธุรกิจนี ้ไม่สามารถสร้ างรายได้ ได้ ในอนาคต

TG
TT
RE
GG
CAZ
สินค้ าคงเหลือ

117

ปี 2559
ล้ านบาท
24.70
5.23
0.62
0.09
0.98
31.62

%
78.12
16.54
1.96
0.28
3.10
100.00

ปี 2558
ล้ านบาท
%
28.86
67.07
12.03
27.96
1.65
3.83
0.49
1.14
43.03
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
.
.
.
.
.
.
.
100.00

ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทกาหนดนโยบายการตังส
้ ารองสินค้ าล้ าสมัย โดยการพิจารณาจากระยะเวลาที่ถือสินค้ าไว้ ในมือ
ประกอบกับการพิจารณาประเภทและอายุการใช้ งานของสินค้ า กลุ่มบริ ษัทกาหนดนโยบายการตังส
้ ารองสินค้ าเสื่อมสภาพ
โดยการพิจารณาจากค่าใช้ จ่ายสูงสุดที่เกิดขึ ้นจากวิธีการดาเนินการกับสินค้ าเสื่อมสภาพเพื่อให้ สามารถนากลับมาใช้ งานได้
หรื อมูลค่าที่คาดว่าสามารถจาหน่ายได้ สาหรับ สินค้ าประเภทนันๆ
้ ณ 31 ธันวาคม 255 กลุม่ บริษัทฯ มีการตังส
้ ารองค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ เป็ นมูลค่าเท่ากับ . ล้ านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

ในระหว่างปี
กลุม่ บริษัทได้ เข้ าลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน . %
ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว เป็ นจานวนเงิน . ล้ านบาท และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวเป็ ฯ . % ในเดือน
เมษายน
เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมดังกล่าวจึงเปลี่ยน
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถนุ ายน
กลุม่ บริษัทได้ จาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์
ยี จากัด ออกไปเนื่องจากผลประกอบการไม่ได้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทาให้ ระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการเลื่อนออกไป
มาก

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
TG
TT
RE
GG
NM
CAZ
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
94.74
18.24
.
63.61
12.24
.
10.78
.
.
33.70
.
.
1.71
316.72
.
519.55

100.00

203.14

%
48.73
31.92
2.67
15.84
0.84
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
%
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100.00

ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 กลุม่ บริษัทฯ มีที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นมูลค่า 208.38 ล้ านบาท 203.14 ล้ านบาท และ
519.55 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ มากในปี
เนื่ อ งจากมีการซือ้ ที่ ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ของซี เอ แซด เพื่อใช้ ในการประกอบกิจการ ซื ้อรถบรรทุกแอมโนเนียสาหรับงานให้ บริ การขนส่ง ประกอบกับการซือ้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
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โครงสร้ างของเงินทุนบริษัท
ณ สิน้ ปี 255 – 2559 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างของแหล่ งเงินทุน ตามรายละเอียดดังนี ้
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
เจ้ าหนี ้การค้ า
.
.
.
.
.
27.27
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
.
.
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
.
.
.
.
.
.
เงินกู้ยืมระยะยาว
.
.
.
.
.
.
รวมหนี ้สิน
.
.
.
.
.
.
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
.
.
.
.
.
.
หนีส้ ิน/ส่ วนของผู้ถือหุ้น
.
.
.
กลุม่ บริษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการก่อหนี ้ โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ที่ระดับ .54 เท่า 0.85 เท่า และ 0.58 เท่า ณ สิ ้นปี 2557 – 255 ตามลาดับ โดยในต้ นปี
กลุม่ บริษัทมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนที่ ชาระแล้ วจาก
ล้ านบาทเป็ น
ล้ านบาท รวมทัง้ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทมีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้นจาก 374.36 ล้ านบาท . ล้ านบาท และ 857.63 ล้ านบาทตามลาดับ
ในส่วนของการก่อหนี ้นัน้ ณ สิ ้นปี 2557 – 255 กลุม่ บริษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 203.52 ล้ านบาท . ล้ านบาท
และ . ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ . ร้ อยละ . และ . ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา โดย
หนี ส้ ิน หลักของกลุ่มบริ ษัทสามารถจ าแนกได้ เป็ น 3 รายการ คือ เจ้ าหนี ก้ ารค้ า และเจ้ าหนีอ้ ื่ น เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
1) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วยเจ้ าหนี ค้ ือ เจ้ าหนีค้ ่าแก๊ ส LPG ของ TG และ รายได้ รับ
ล่วงหน้ าจากการให้ บริการับเหมาก่อสร้ าของ CAZ โดย ณ สิ ้น ปี 255 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ . และร้ อย
ละ . ของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ตามลาดับ
2) เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ สิ ้นปี
จานวน . ล้ านบาท เกิดจากการออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้
เพื่อใช้ หมุนเวียนและใช้ เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยได้ ชาระคืนตัว๋ แลกเงินทังหมดแล้
้
วในเดือนกุมภาพันธ์
3) เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุม่ บริษัท ณ ธันวาคม
ประกอบด้ วยเงินกู้ยืม 2 รายการหลัก คือ เงินกู้ยืมระยะยาว
ของ CAZ กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงิน 250 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากโครงการสินเชื่อดอกเบี ้ยต่าเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการขนาดกลางและย่อม ของ
บริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทัง้ รายการหลักข้ างต้ น มีกาหนดชาระคืน
ภายใน ปี

รายจ่ ายลงทุน
กลุม่ บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้นจาก . ล้ านบาทในปี
เป็ น . ล้ านบาทในปี
จากการซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง ซือ้ รถบรรทุกแอมโนเนียสาหรับงานให้ บริ การขนส่ง และ
การซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย ประกอบกับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในซี เอ แซด ซึ่ง
ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง เนื่องจากต้ องการขยายธุ รกิจด้ านงานรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่งกลุ่มบริ ษัทมีทรัพยากร ทัง้ ในด้ าน
ประสบการณ์ เงินทุน และบุคลากร รองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าวอย่างเพียงพอ
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แหล่ งที่มาและแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ในส่วนของความเหมาะสมของโครงสร้ างของเงินทุน เมื่อพิจารณาประกอบกับแหล่งที่มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
พบว่า กลุม่ บริษัทมีการการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยใช้ แหล่งเงินทุนระยะยาวทังจากการก่
้
อหนี ้ และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น
หลัก และมีความเหมาะสม ดังจะเห็นได้ จาก ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 กลุม่ บริษัทใช้ การจัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและ
เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีสดั ส่วนรวมกันเท่ากับร้ อยละ . ร้ อยละ . และร้ อยละ . ของสินทรัพย์รวม เพื่อใช้ ในการ
ลงทุนระยะยาว อันได้ แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ในสัดส่วนที่ต่ากว่า คือร้ อยละ . ร้ อยละ . และร้ อยละ . ของ
สินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลา

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
จากโครงสร้ างของเงินทุนประกอบกับการพิจารณาแหล่งที่ มาและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนของกลุ่มตามที่ได้ กล่า ว
มาแล้ วข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากลุ่มบริ ษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี มีใช้ เงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปใช้ ในการจัดหา
สินทรัพย์หมุนเวียนระยะสัน้ และเมื่อพิจารณารายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้ พบว่าส่วนหนึ่งเป็ นเงินสดหรื อรายการ
เทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนประมาณร้ อยละ – 32 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557 – 255 รวมทัง้ ลูกหนีก้ ารค้ าของกลุม่
บริษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้การค้ าที่มีระยะเวลาเครดิตประมาณ 7 - 10 วัน ส่งผลให้ สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีมาก
ในส่วนของสภาพคล่อ งกระแสเงินสด ในปี 255 - 255 กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) การ
ดาเนินงานทังสิ
้ ้น 74.95 ล้ านบาท ( . ) ล้ านบาท และ . ล้ านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ
32.18 ล้ านบาท . ล้ านบาท และ . ล้ านบาท โดยในปี 255 เป็ นการใช้ ไปในการจ่ายซื อ้ ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ในส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินนัน้ กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 397.76 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นการรับเงินจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและจาหน่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จานวน . ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผล .
ล้ านบาท

ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิ่มเติม
จากอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ฯ ที่ยังอยู่ในระดับต่ากว่า 1x และภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี
ทาให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทปรับตัวเพิ่มขึ ้นทัง้ จากทุนชาระแล้ วและจากส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น จากการที่ราคาเสนอขายหุ้นสูงกว่าราคาที่ตราไว้ ซึ่งผู้บริหารของกลุม่ บริษัท เชื่อว่าในกรณีที่บริษัทต้ องจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพิม่ เติมเพื่อใช้ ในการขยายกิจการในอนาคต กลุม่ บริษัทจะมีศกั ยภาพในการก่อหนีเ้ พิม่ ขึ ้น รวมทังมี
้ ทางเลือกอื่นๆ ใน
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1

นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

69

ปริญญาโท :
-Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ปริญญาตรี :
-วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่ านการอบรม :
-ประกาศนียบัตร หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
( CMI 6 )
- DCP 49/2004 , RCP 12/2005,
Finance for non-finance
director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

ปั จจุบนั

ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
มาตรฐานแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานราชการ

ปั จจุบนั

กรรมการวิศวกรอาวุโส

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย

สมาคมวิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายเจริญ ประจาแท่น

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

69

ปริญญาโท :
- รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

2555 - ปั จจุบนั

-นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผ่ านการอบรม :
- DAP 56/
, ACP14/2006,
DCP /
, QFR4 / 2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เค เอส แอล กรีนอิน
โนเวชัน่

ผลิตแอลกอฮอล์ เอนา
ทอลและเคมีภณ
ั ฑ์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ

บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)

ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ าง

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

3

นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาตรี :
-การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

-การบริหารทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2559 - ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

-ประกาศนียบัตรชันสู
้ งทางการ
สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 – ปั จจุบนั

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ผ่ านการอบรม :
- DAP ./
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

ประธานอนุกรรมการฝ่ าย
วิชาการด้ านการบัญชี

สมาคมสานักงานบัญชีและ
กฎหมาย

สมาคมวิชาชีพ

ที่ปรึกษาด้ านบัญชีและ
การเงิน

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

เป็ นผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์

.

บริษัทไทย (IOD)
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ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายสมชัย ก้ านบัวแก้ ว

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

-วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
ผ่ านการอบรม :
- DAP 129/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2559 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหาร / กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

– ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

– ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

– ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

ให้ บริการด้ านวิศวกรรม
การจัดหากาบริหารงาน
ก่อสร้ างและซ่อมบารุง

-

ผู้ฃานาญการพิเศษ

กรมธุรกิจพลังงาน

พลังงาน

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
ผ่ านการอบรม :
- DAP 103/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
16.1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
สามีของ
นางสากาญจนา
ริมพณิชยกิจ
บิดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวฒ
ั น์

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
– ปั จจุบนั

2550 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จากัด

ให้ บริการด้ านวิศวกรรม
การจัดหา การ
บริหารงานก่อสร้ าง
และซ่อมบารุง

-ประธานกรรมการบริหาร /
-ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

ความเสี่ยง /
-ประธานกรรมการต่อต้ าน
การทุจริตและคอร์ รัปชัน่

-กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร) /
-ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร/
กรรมการผู้จดั การ /
-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ /
-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจแก๊ สและ
พลังงาน /
-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจก่อสร้ าง
น ้ามันและแก๊ ส /
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หน่ วยงาน/บริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจก่อสร้ าง
ทัว่ ไป /
-รักษาการรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
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- ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

ติดตังระบบก๊
้
าซรถยนต์
และท่อก๊ าซ
อุตสาหกรรม

-

กรรมการ

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2538 –

ผู้บริหาร

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาตรี :
-บริ หารธุริจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผ่ านการอบรม :
- DAP 103/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ภรรยาของ
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวฒ
ั น์
มารดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวฒ
ั น์
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ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร / กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

2538 –

กรรมการ

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาโท :
- MSc International Financial
Management, Queen Mary
University of London
ปริญญาตรี :
- BEng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
19.08

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
บุตรของ
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวฒ
ั น์
และนางสาว
กาญจนา
ริมพณิชยกิจ

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

มค.
–
ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ / กรรมการ

บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด

บริหารงานด้ าน
อสังหาริมทรัพย์

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จากัด

ให้ บริการด้ านวิศวกรรม
การจัดหา การ
บริหารงานก่อสร้ างและ
ซ่อมบารุง

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

ผ่ านการอบรม :
-EDP 2017 , TLCA

2554 – ปั จจุบนั

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

- DAP 100/
,CSP 52/2013
DCP 208/2015 ,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริหาร /
กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร) /
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
บริหารงานทัว่ ไป

2553 – 2554

วิศวกร

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ ศรี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาตรี :
-บริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-
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ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

– ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
ธุรกิจขนส่ง

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

- ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ /กรรมการ

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
9

นายเจริญชัย อานาจสมบูรณ์สขุ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาตรี :
-วิศวกรรมเครื่องกล (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

Certified :
-ASME Boiler and Pressure
vessel Inspector (The National
Board of Boller and Pressure
vessel)
Certificate No. N.B.11324
(1992)

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั

– ปั จจุบนั

-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
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ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
ธุรกิจทดสอบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ออกใบรับรองและงาน
ตรวจสอบแบบไม่
ทาลายในอุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นายทศพล ผลิตาภรณ์

44

ปริญญาตรี :
-วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง)
มหาวิทยาลัยสยาม
-จิตวิทยาสังคม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ผ่ านการอบรม :
-Build The Best Strategic in
Global Uncertainty
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
-Satir Transformational
Systemic Therapy
(ราชวิทยาลัยจิตแพทย์)
-Cognitive Behavioral Therapy
( กรมสุขภาพจิต)
-TQA Internal Organization
Assessment
(สานักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ)
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ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

พย. 2559 –
ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

2558 – 2559

Senior Vice President –
The Crane Academy

บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

ตัวแทนจาหน่ายรถเครน

2557 – 2558

ผู้จดั การแผนกการศึกษาและ
ฝึ กอบรม

บริษัท ช ทวี จากัด (มหาชน)

ออกแบบ ผลิตและ
ติดตังระบบวิ
้
ศวกรรม
ทางยานยนต์

2547 - 2556

หัวหน้ าแผนกสัมคมฯ จิตเวช
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาล

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางฐิ ติมา ธนาปกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาโท :
- บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ปริญญาตรี :
-บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
บัญชี / การเงิน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

2554 – 2556

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

Baker Tilly Risk
Management and Services

บริหารจัดการความ
เสี่ยง

-

ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

Pricewaterhouse Coopers
ABAS

ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
- เลขานุการบริษัท
(ได้ รับแต่งตังจากที
้
ป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
/
เมื่อวันที่ มกราคม
)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
ปริญญาโท :

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี-

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

2

ประสานมิตร
ปริญญาตรี :
การบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- CRP 5/2013
(Company Reporting Program)

-ACPG 4/2013
( Anti – Corruption : The
Practical Guide)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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ประเภทธุรกิจ

- ผู้จดั การฝ่ ายกากับและกฏ
ระเบียบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผู้ค้าน ้ามันเชื ้อเพลิง

- 2557

- ผู้จดั การฝ่ ายสานักกากับ
และกฏระเบียบ

บมจ. จี แคปปิ ตอล

สินเชื่ออุปกรณ์
การเกษตร

- รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ. อินเทอร์ เน็ต (ประเทศ
ไทย)

ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต

2545 –

ผ่ านการอบรม :
- CSP 50/2013

หน่ วยงาน/บริษัท

- ปั จจุบนั

Ex-MBAสาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาแหน่ ง

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริ หารในบริษัทย่ อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บมจ.
ทาคูนิกรุ๊ ป

รายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายวิศิษฎ์
อัครวิเนค
นายเจริ ญ
ประจาแท่น
นายกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
นายประเสริ ฐ
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
นายสมชัย
ก้ านบัวแก้ ว
นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรี วีรานุวฒ
ั น์
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ ศรี
นายเจริ ญชัย
อานาจสมบูรณ์สขุ
นายทศพล
ผลิตาภรณ์
นางฐิ ติมา
ธนาปกิจ

หมายเหตุ:

V, Y, K , L
C,Y,L
R , Y, K
E, X , O
T,Z
T, Z
X,Z,M
Z,M
Z,M
Z,M
Z,M

V = ประธานกรรมการ
X = กรรมการ (ที่เป็ นผู้บริหาร)
K = กรรมการตรวจสอบ
O = ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

บจก.
ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

บจก.
ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

H
T

T

บจก.
จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

บจก.
ทาคูนิ แลนด์

บมจ.
พีเออี
(ประเทศ
ไทย)

บมจ.
เคเอสแอล
กรีนอิน
โนเวชั่น

V,Y

K,Y

T
T

T

T

บจก.
ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

X,H

T

X,H
X,H

C = ประธานกรรมการตรวจสอบ
T = กรรมการ
Z = กรรมการบริหาร
H = กรรมการผู้จัดการ

E = ประธานกรรมการบริหาร R = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
Y = กรรมการอิสระ
L = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
M = ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่ อย
บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1
2
3
4
5

นายประเสริ ฐ ตรี วีรานุวฒ
ั น์
นางสาวนิตา ตรี วีรานุวฒ
ั น์
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ ศรี
นายเจริ ญชัย อานาจสมบูรณ์สขุ
นายสมชัย ก้ านบัวแก้ ว

หมายเหตุ :

D = กรรมการ

บจก. ราช
พฤกษ์
วิศวกรรม

บจก. จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

M
D

บจก. ทาคูนิ
แลนด์

M,D

บจก. ซี เอ
แซด
(ประเทศไทย)
D
D

M,D
M,D
D

D

M = กรรมการผู้จดั การ
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D

D

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกีย่ วกับ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
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ชื่อ – นามสกุล

นายศักดิ์ศรี อาพวัน
- หัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ปริญญาตรี :
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

( มิย ) –
ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

–
(พค.)

ฝึ กอบรม :
- ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในหลักสูตร
(สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย)
– ฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2
(สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศ
ไทย)
– หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
– วิธีการประเมินความสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ภายใน
– Operational Auditing
– การบริหารจัดการเทคโนโลยี
– Enterprise Risk Management (ERM)
– Internal Auditing : Current Trend & Best Practices
– การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว
COSO

- 2550

2

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั
รองประธานกรรมการอาวุโส
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
- ผู้จดั การอาวุโส-ส่วนบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน
- หัวหน้ าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ
ภายใน
- กรรมการบริษัท
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
- ผู้จดั การส่วนตรวจสอบภายในและการจัดการ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

–

- ผู้จดั การแผนกตรวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

–

- ผู้ชว่ ยผู้ตรวจสอบบัญชีแผนกตรวจสอบบัญชี
และ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ

 กาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผนและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของลูกค้ าแต่ละรายให้
เป็ นไปตามแผนงานกาหนด
 เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน
 ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
แก่ทีมงานและประสานการปฏิบตั ิงานกับลูกค้ า

 วางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ของลูกค้ าแต่ละรายให้ เป็ นไปตามแผนงานกาหนด
 เสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบภายใน
 ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่
ทีมงานและประสานการปฏิบตั ิงานกับลูกค้ า
 ปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีตามที่ได้ รับมอบหมาย

ชื่อ – นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
- เลขานุการบริษัท

ปริญญาโท :
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี :
การบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั

2

- ปั จจุบนั

- ผู้จดั การฝ่ ายกากับและกฏระเบียบ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2

- 2557

- ผู้จดั การฝ่ ายสานักกากับและกฏระเบียบ
บริษัท จี แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

E-MBA สาขาการจัดการ

2545 –

- รองผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อินเทอร์ เน็ต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ฝึ กอบรม :
- Company Secretary Program (CSP รุ่ น 50/2013 )
หลักสูตรสาหรั บเลขานุการบริ ษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน :
ทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
นโยบาย และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง
เช่น สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย , กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบ ตามวิธีปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้
สื่อสารให้ พนักงานได้ รับรู้วิธีการปฏิบตั งิ านและควบคุม
ตรวจสอบเพื่อให้ เป็ นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง , ในงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน อย่างเคร่งครัด

- Company Reporting Program (CRP รุ่ น 5/2013 )
หลักสูตรต่ อเนื่องสาหรับเลขานุการบริษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Anti – Corruption : The Practical Guide
(ACPG รุ่ น /
)
หลักสูตรต่ อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ

- ไม่ มี -
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