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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 ทัศน์ในกำรดำเนินธุรกิจ ในเชิงของภำพรวม เพื่อให้ ขยำยตัวและเติบโตไปพร้ อมกันทุก
บริษัทในกลุม่ โดยประกอบธุรกิจในลักษณะที่สำมำรถเกื ้อหนุนกันได้ ประกอบกับเน้ นกำรทำธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกู ค้ ำแต่
ละรำย ทังกำรจ
้
ำหน่ำยก๊ ำซ กำรขนส่งก๊ ำซ กำรให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ กำรให้ บริกำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้ คำปรึ กษำ
ทำงด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมระบบก๊ ำซ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับประโยชน์สงู สุด ตลอดจนเป็ นกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้ ำ รวมทังเป็
้ นกำรรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ไปพร้ อมกัน

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
 บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) : TG
TG กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจที่จะขยำยไปยังธุรกิจปลำยนำ้ เพิ่มขึ ้นเพื่อเข้ ำถึงผู้บริโภคขันสุ
้ ดท้ ำย ซึ่งจะ
นอกจำกจะทำให้ TG มีกำรให้ บริ กำรในลักษณะครบวงจรเพิ่มขึ ้น ยังเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของ
บริษัทฯ อีกด้ วย

 บริ ษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด : TT
TT กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจโดยจะมุ่งเน้ นไปยังกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง และติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซ
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะในส่วนของท่อก๊ ำซ LPG ซึ่งปั จจุบนั ภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคุมและกำหนดมำตรฐำนใน
กำรติดตังและระบบควำมปลอดภั
้
ยไปยังกลุ่มผู้ใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชือ้ เพลิง ซึ่งจะทำให้ TT มีฐำนลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้น รวมทัง้ กำร
ก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ เพื่อรองรับกำรเก็บสำรองก๊ ำซของผู้ค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ำ้ มัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543

 บริ ษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด : RE
RE กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบ
ทำงวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing เพิม่ ขึ ้นโดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซธรรมชำติ NGV และน ้ำมัน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของภำครัฐที่มีกำรขยำยกฎระเบียบเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในส่วนดังกล่ำว รวมทัง้ จะมุ่งเน้ น
กำรให้ บริ กำรในลักษณะกำรอบรม เรื่ องกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเป็ นกำร
สร้ ำงภำพลักษณ์ในกำรประกอบธุรกิจของ RE ให้ มีควำมน่ำเชื่อถือเพิม่ ขึ ้นอีกด้ วย

 บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด : GG
GG กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรให้ บริกำรไปยังลูกค้ ำนอกกลุม่ บริษัทเพิม่ ขึ ้นจำกปั จจุบนั
ที่มงุ่ เน้ นกำรให้ บริกำรแก่ TG เป็ นหลัก เพื่อเพิม่ โอกำสในกำรแสวงหำรำยได้ รวมทังจะพิ
้ จำรณำโอกำสและควำมเป็ นไปได้ ใน
กำรให้ บริกำรขนส่งก๊ ำซธรรมชำติ NGV แอมโมเนียแอนไฮดรัส วัสดุก่อสร้ ำง และกรดซัลฟูริก
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ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ให้ บริกำรขนส่งแอมโมเนียแอนไฮดรัสกับบริษัท ปตท.แล้ ว ส่วนกำรขนส่งกรดซัลฟูริกอยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำข้ อมูล

 บริ ษัท 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 ำที่ต้องกำร
มำตรฐำนและคุณภำพสูง

 บริ ษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด : TL
TL กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงใน
กำรดำเนินธุรกิจ
ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เข้ ำสู่กำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวตังแต่
้ ปี 2538 โดยก่อตังบริ
้ ษัท
รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด (“RE”) เพื่อให้ บริกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ ำนวิศวกรรมแก่สถำนีบริ กำร
ก๊ ำซ LPG ต่อมำได้ ขยำยขอบเขตในกำรดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ และเล็งเห็นโอกำส
ในกำรเติบโตในธุรกิจดังกล่ำว จึงได้ จัดตัง้ บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ขึ ้นในปี 2545 เพื่อจำหน่ำยอุปกรณ์ที่
เกี่ ยวข้ อ งกับระบบก๊ ำซ ซึ่งต่อ มำได้ ขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังบริ กำรติดตัง้ ระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมและระบบก๊ ำซ
รถยนต์อีกด้ วย
นอกจำกนันในช่
้ วงปี 2543 ครอบครัวตรี วีรำนุวัฒน์ เล็งเห็นโอกำสในกำรดำเนินธุรกิจบริ กำรขนส่งก๊ 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 ษัท ฯ ดังกล่ำวมีน โยบำยยกเลิกหน่ว ยงำนขนส่งภำยในองค์ก รโดยใช้ ก ำรว่ำจ้ ำ งจำก
บุคคลภำยนอกทดแทน จำกกำรดำเนินธุรกิจร่วมกับเชฟรอนทำให้ กลุม่ บริษัทเล็งเห็นโอกำสในกำรทำธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียม
เหลว (Liquid Petroleum Gas หรื อก๊ ำซ LPG) จำกนันในปี
้
2550 ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ จึงได้ จดั ตัง้ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (“บริษัท” หรื อ “TG”) เดิมชื่อ “บริษัท แคปปิ ตอล จี จำกัด” ขึ ้น เพื่อประกอบกิจกำรค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวโดยใช้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ย้ นแก๊ ส” ต่อมำได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ ในกำรขยำยกำร
ประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริ ษัท ฯ ได้ ยื่นขอใบอนุญ ำตเป็ นผู้ป ระกอบกิจ กำรค้ ำน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง ตำมมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั สถำนีบริกำรได้ โดยตรง และได้ เริ่ ม
จำหน่ำยก๊ ำซในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ในปี 2554 บริ ษั ท ทำคูนิ กรุ๊ ป จ ำกัด ก่ อ สร้ ำงคลัง เก็ บ ก๊ ำ ซ 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 ซึ่งทำให้ กลุม่ บริษัทมีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำเพิม่ ขึ ้นจำกเดิม
ในปี 2555 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ LPG แห่งที่ 2 บนพื ้นที่ของบริษัทฯ ขนำด 7 ไร่ในจังหวัด
ปทุม ธำนี เพื่ อ รองรั บ กำรเติบ โตของกลุ่ม บริ ษั ท ในอนำคต โดยมี เ ป้ ำหมำยที่ จ ะใช้ เ ป็ นจุด กระจำยก๊ ำซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งคลังก๊ ำซแห่งที่ 2 นี ้สำมำรถบรรจุก๊ำซได้ 400 ตัน ปั จจุบนั ดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและ
ได้ เปิ ดดำเนินกำรเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2559
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นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุม่ บริษัทได้ ทำกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นเพื่อเตรี ยมเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด ได้ ออกหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อระดมทุนจำกผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้ 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 ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ ำงแล้ ว บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป
จำกัด ได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ วของแต่ละบริษัท
ในปี 2558 กลุม่ บริษัทได้ ลงทุนใน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ ว เนื่องจำกต้ องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังกลุ่มรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและนำ้ มันในแถบภำคตะวันออก และได้ เพิ่ม
สัดส่วนกำรลงทุนเป็ น 51.30% ในปี 2559 เนื่องจำกเห็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจด้ ำนงำนรับเหมำก่อสร้ ำงเพิม่ ขึ ้น
ในปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 บริษัทฯ ได้ ลงทุน ในบริษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด เป็ นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
ด้ ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อเป็ นกำรขยำยธุรกิจในกลุม่ บริษัทฯให้ เติบโตขึ ้น โดยลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี ้
ปี
ปี 2553

พ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วเป็ น 50 ล้ ำนบำท เพื่อยื่นขอรับใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ ำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญ ญัติ กำรค้ ำนำ้ มันเชื อ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และเริ่ ม
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ไปยังสถำนีบริกำรทังในเขตพื
้
้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

ปี 2554

ม.ค.
ก.ย.

ย้ ำยสำนักงำนใหญ่มำยัง 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค
เขตบำงแค กรุงเทพฯ
ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ LPG ขนำด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จังหวัดพิจิตร และ
ขยำยกำรจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ในเขตพื ้นที่ภำคกลำงและภำคเหนือตอนล่ำง

ส.ค.

เริ่มก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซที่ จ. ปทุมธำนี

ธ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริ ษัท ฯ เป็ น 130 ล้ ำนบำท เพื่อปรับโครงสร้ ำงทำงธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษัทซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็ นกำรจ่ำยชำระกำรซื ้อหุ้น
ของ บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท รำชพฤกษ์วศิ วกรรม
จำกัด จำกครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เพื่อรวมเข้ ำเป็ นบริษัทย่อยภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน
นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ ำงของกลุม่ ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ทำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริ กำร
ก๊ ำซ และโรงบรรจุก๊ำซซึ่งตนเองถือครองอยู่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่ำวเพื่อขจัดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์

ปี 2556

ธ.ค.

เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรี ยกช ำระแล้ วเป็ น 150 ล้ ำนบำท เพื่ อ ใช้ เป็ นเงินทุนในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และซื ้อรถขนส่งก๊ ำซของบริษัทย่อย

ปี 2557

เม.ย. แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน พร้ อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จ ำก 10 บำทต่อหุ้นเป็ น 0.50
บำทต่อ หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้ ำนบำท (400 ล้ ำนหุ้น) เพื่อ รองรั บกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้ ำนหุ้นให้ แก่ประชำชนทั่วไป และยื่นเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
เอ็ม เอ ไอ

ปี 2558

มี.ค.

ปี 2559

มค.

ปี 2560

มค.

ปี 2555
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อกระจำยกำรลงทุนไปยังกลุ่มรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ ส
และน ้ำมันในแถบภำคตะวันออก
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้ ำนบำทและเรี ยกชำระแล้ วเป็ น 400 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในกำร
ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ
ลงทุนในบริ ษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด เป็ นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจ พัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ โดยลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ ว ทุนจดทะเบียน 1 ล้ ำนบำท วัตถุประสงค์ เพื่อ เป็ นกำร
ขยำยธุรกิจในกลุม่ บริษัทให้ เติบโตขึ ้น
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริ ษัทมีโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นดังนี ้

โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ ละบริษัทดังนี ้
1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)
ก่อ ตังเมื
้ ่อ วันที่ 26 มีนำคม 2550 ดำเนินธุรกิจ จัดจ ำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยเป็ นผู้ประกอบกิจ กำรค้ ำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งสำมำรถจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั
สถำนีบริกำรและโรงบรรจุก๊ำซและโรงงำนอุตสำหกรรม ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 400 ล้ ำนบำท
2) บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด (“GG”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2543 ดำเนินธุรกิจให้ บริกำรขนส่งวัสดุอนั ตรำยทำงบก โดยได้ รับอนุญำตให้ เป็ น
ผู้ขนส่งน ้ำมันตำมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติผ้ คู ้ ำนำ้ มัน พ.ศ. 2543 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 15 ล้ ำน
บำท
3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด (“TT”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 4 กันยำยน 2545 ดำเนินธุรกิจติดตังระบบก๊
้
ำซ ในรถยนต์ และรับเหมำติดตังระบบท่
้
อ ก๊ ำซ
สำหรับอุตสำหกรรม รวมถึงจำหน่ำยอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบก๊ ำซ ปั จจุบนั TT มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 50 ล้ ำนบำท
4) บริษัท ราชพฤกษ์ วศิ วกรรม จากัด (“RE”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2538 ดำเนินธุรกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
ด้ วยเทคนิคไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุง่ เน้ นกำรตรวจสอบระบบก๊ ำซในโรงงำนอุตสำหกรรม สถำนี
บริกำร และยำนยนต์เป็ นหลัก ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 20 ล้ ำนบำท
5) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (“CAZ”)
เข้ ำลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ในวันที่ 26 มีนำคม 2558 และเพิม่ เป็ นร้ อย
ละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ในวันที่ 7 เมษำยน 2559 โดยประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและนำ้ มัน
บริษัท CAZ มีทนุ จดทะเบียนที่ชำระแล้ ว 100 ล้ ำนบำท
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2560 อนุมตั ิให้ บริ ษัท ทำคูนิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนจำนวน 212,900 หุ้น เป็ นจำนวนเงิน 21,290,000 บำท กับบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ณ ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนบริษัท CAZ ที่ชำระแล้ ว 100 ล้ ำนบำท สัดส่วนเข้ ำลงทุน
ใน CAZ ยังเป็ นร้ อยละ 51.30
6) บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (“TL”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 1
ล้ ำนบำท

โครงสร้ างรายได้ ตามประเภทธุรกิจ
ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากธุรกิจ
1. จัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG
2. บริกำรขนส่ง
3. บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำง
4. จำหน่ำยอุปกรณ์ ตดิ ตังระบบแก๊
้
ส
5. บริ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ทำงวิศวกรรม
รวมรายได้ จากการขาย/บริการ

TG
GG
TT ,CAZ
TT
RE

773.35
12.01
1,079.05
3.49
57.22

ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

40.17
0.62
56.05
0.19
2.97

860.01
14.68
645.15
7.92
61.43

1,925.12 100.00

1,589.19

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

54.12 1,081.42
0.92
21.34
40.59
40.55
0.50
19.70
3.87
41.25

89.80
1.77
3.37
1.63
3.43

100.00 1,204.26 100.00

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ภำยหลังกำรปรั บโครงสร้ ำงกลุ่มบริ ษัทในปี 2555 ทำให้ กลุ่มบริ ษัทและผู้ ถื อ หุ้นใหญ่ ได้ แก่ ครอบครั วของคุณ
ประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ไม่มีกำรดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรื ออำจแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ถือ
หุ้นใหญ่มีกำรประกอบธุรกิจในสถำนีบริกำรก๊ ำซและโรงบรรจุก๊ำซ ได้ แก่ บริษัท มิดเดิลจี จำกัด บริษัท แพรกษำ จำกัด บริษัท
วังวิจิตร จำกัด และ บริ ษัท ไพโอเนียร์ ปิ โตรเลียม จำกัด ร่ วมกับพี่น้องและเพื่อนโดยเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย อย่ำงไรก็ตำม ใน
กำรปรับโครงสร้ ำงกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริฐได้ ขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหลักของแต่ละบริษัท
เพื่อขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นได้
นอกจำกนัน้ เพื่อป้องกันมิให้ มีกำรทำธุรกิจทับซ้ อนระหว่ำงครอบครัวกับบริ ษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็ นอำจเหตุให้
เกิดควำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ได้ ในอนำคต และเพื่อ รั กษำสิทธิ ของผู้ถือ หุ้น และปฏิ บัติต่อ ผู้ถือ หุ้นอย่ำ งเป็ นธรรม
ครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ โดยคุณประเสริฐ คุณกำญจนำ คุณนิตำ และคุณฐำกูร ได้ ทำสัญญำกับบริษัท ฯ ว่ำแต่ละท่ำนรวมทัง้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงำน หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขันได้ กับบริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อย รวมทังไม่
้ ประกอบธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ก๊ ำซธรรมชำติ และนำ้ มัน โดยสัญญำนีม้ ีผลผูกพัน
จนกว่ำครอบครัวตรี วีรำนุวฒ
ั น์ทงั ้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกันต่ำกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัท ฯ และไม่มีท่ำนใดเป็ น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี ้
1. ธุรกิจจัดหา จาหน่ ายก๊ าซ LPG
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทฯ (TG) ซึ่งเป็ นผู้ค้ำก๊ ำซ LPG ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 7 ทำหน้ ำที่จดั หำและจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG ให้ แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม
2. ธุรกิจขนส่ งทางบก
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (GG) เป็ นผู้ขนส่งที่ได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 12 ทำหน้ ำที่ให้ บริ กำรขนส่ง วัตถุอนั ตรำย
และวัสดุก่อสร้ ำงทำงบก ให้ กบั กลุม่ บริษัทฯและลูกค้ ำ
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction (EPC)
4. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TT) เป็ นผู้จำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ และให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ LPG
และ NGV สำหรับยำนยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (RE) ให้ บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมสำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ ำซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสำหกรรมและสถำนีบริกำรไปจนถึงกำรให้ บริกำรตรวจสอบระบบก๊ ำซสำหรั บยำน
ยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย (TL) เป็ นกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
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ธุรกิจจัดหาจัดจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG โดยบริษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ของ
พระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7”) จำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน ให้
สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กบั ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมได้
บริษัทฯ จัดหำจำก ปตท. โรงกลัน่ น ้ำมัน และผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ำย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แชมป์เปี ย้ นแก๊ ส” ให้ กบั สถำนีบริกำรก๊ ำซ LPG โรงบรรจุแก๊ สที่เป็ น
ตัวแทนค้ ำต่ำงของบริษัทฯและภำคอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG ให้ แก่ลกู ค้ ำประเภทสถำนีบริ กำรก๊ ำซ LPG เป็ นสัดส่วนมำกกว่ำร้ อยละ 90 ของกำร
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ทังหมด
้
โดยบริษัทฯมีลกู ค้ ำสถำนีบริ กำรประมำณ 80 รำยทัว่ ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคตะวันออก สำหรับลูกค้ ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมนัน้
แชมป์เปี ย้ น แก๊ ส
ปั จจุบนั ยังมีสดั ส่วนรำยได้ ไม่มำกนัก เนื่องจำกอำนำจต่อรองของลูกค้ ำและระยะเวลำกำรให้ เครดิต
เทอมที่นำนกว่ำลูกค้ ำในกลุม่ สถำนีบริกำร ในอนำคตบริษัทจะขยำยกลุ่มอุตสำหกรรมให้ มำกขึ ้น เนื่องจำกมีกำรเติบโตที่ดี
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ได้ ปีละ 50,000 ตัน โดยสำรองก๊ ำซ LPG ตำมที่กฎหมำย
กำหนดที่คลังก๊ ำซของบริษัทฯในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร

การตลาดและการแข่ งขัน
จำกสถำนกำรณ์ ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้ ปริ มำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม
ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริ มำณกำรขำยก๊ ำซ LPG บริษัท เนื่องจำกลูกค้ ำหลักคือสถำนีบริ กำรก๊ ำซ LPG ส่งผลให้ ผ้ คู ้ ำ
มำตรำ 7 แต่ละรำยต้ องแข่งขันกันในกำรดำเนินธุรกิจเพิม่ ขึ ้นเพื่อรักษำยอดขำย
นอกจำกนี ้ ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG จะต้ องได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติ
กำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็กเข้ ำสู่ธุรกิจได้ ยำกยิ่งขึ ้น นอกจำกนีก้ ำรแข่งขันในธุรกิจค้ ำ
ก๊ ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขันทำงรำคำเท่ำนันแต่
้ คณ
ุ ภำพของกำรบริ กำรยังเป็ นสิ่งสำคัญ บริ ษัท ฯมีทีมงำนฝ่ ำยขำยทำ
หน้ ำที่ติดต่อกับลูกค้ ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้ องกำรสัง่ ซือ้ และกระตุ้นให้ เกิดกำรขำยรวมถึงกำรเ สนอบริ กำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯที่ต้องกำรนำเสนอกำรให้ บริกำรแบบครบวงจร โดยมีบริกำรขนส่ง ทดสอบควำมปลอดภัย
รวมถึงซ่อมบำรุงระบบแก๊ ส

ช่ องทางการจาหน่ าย
เนื่องจำกลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัทฯ จึงใช้ วธิ ีกำร
ติดต่อโดยตรงกับลูกค้ ำโดยมีทีมงำนฝ่ ำยขำยเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ตดิ ต่อดูแลลูกค้ ำแบ่งตำมพื ้นที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อให้ สำมำรถ
ดูแลลูกค้ ำได้ อย่ำงทั่วถึง และด้ วยลักษณะธุรกิจของลูกค้ ำสถำนีบริ กำรและโรงงำนอุตสำหกรรมที่ มีควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซ
LPG อย่ำงต่อเนื่อง ทีมงำนฝ่ ำยขำยจึงต้ องติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ทรำบถึงปริมำณควำมต้ องกำร
ใช้ ก๊ำซของลูกค้ ำ และนำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำที่คำดว่ำลูกค้ ำจะต้ องสัง่ ซื ้อก๊ ำซเพิ่มเติมเพื่อเป็ นกำรกระตุ้นให้ เกิดกำร
สัง่ ซื ้อ นอกจำกนี ้ยังสำมำรถนำเสนอกำรบริกำรอื่นของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของลูกค้ ำได้ อีกด้ วยเพื่อให้ สำมำรถบริ
กำรลูกค้ ำได้ อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้ บริ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ นิรภัยสำหรับระบบก๊ ำซภำยในสถำนี
บริกำรหรื อโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้ องทำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้ น
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การติดต่ อลูกค้ ารายใหม่
บริ ษัทฯ ใช้ วิธีกำรติดต่อ กับลูกค้ ำโดยตรง โดยฝ่ ำยขำยจะเป็ นผู้ติดต่อ ขำยก๊ ำซ LPG และเสนอกำรบริ กำรต่ำงๆ
ให้ กับลูกค้ ำในพื ้นที่ ที่รั บผิดชอบ สำหรั บลูกค้ ำรำยใหม่จ ะต้ อ งตรวจสอบเอกสำรของลูก ค้ ำ เช่น หนังสือ รั บรองบริ ษั ท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ค้ำ เป็ นต้ น และประเมินระยะทำงและค่ำขนส่งจำกคลังก๊ ำซที่อยู่ใกล้ ที่สดุ โดยเป็ น
คลังก๊ ำซของบริษัทฯ หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยก๊ ำซด้ วย จำกนัน้ จึงให้ ผ้ บู ริ หำรพิจำรณำกำรกำหนด
รำคำขำย กำรให้ วงเงินและระยะเวลำชำระหนี ้ โดยพิจำรณำจำกขนำดธุรกิจของลูกค้ ำซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้ ำจะมีระยะเวลำชำระ
หนี ้ประมำณ 7 - 10 วัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาและขนส่ งก๊ าซ LPG
แจ้ งปริมาณค้ าประจาปี ต่ อภาครัฐ

ซือ้ ก๊ าซจากปตท.

ซือ้ ก๊ าซผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น

ขนส่ งและจัดเก็บที่
คลังก๊ าซของบริษัท

ส่ งก๊ าซให้ ลูกค้ า

ในกำรจัดหำก๊ ำซ LPG นัน้ แต่ละปี บริษัทฯ จะต้ องยื่นขออนุมตั ปิ ริมำณค้ ำก๊ ำซ LPG ประจำปี ตอ่ กรมธุรกิจพลังงำน
และส่งรำยงำนแจ้ งปริมำณกำรขำยก๊ ำซ LPG ทุกเดือน พร้ อมทัง้ สำรองก๊ ำซ LPG ในสัดส่วนร้ อยละ 1 ของปริ มำณกำรค้ ำที่
ยื่นขออนุมตั ิ โดยกรมธุรกิจพลังงำนจะพิจำรณำอนุมตั ปิ ริมำณค้ ำตำมศักยภำพในกำรขำยของบริษัทฯ ตำมโดยดูจำกปริมำณ
ขำยที่เกิดขึ ้นจริง ทังนี
้ ้บริษัทฯ สำมำรถยื่นขออนุมตั ปิ ริ มำณค้ ำเพิ่มขึ ้นได้ หำกพิจำรณำเห็นว่ำปริมำณกำรขำยมีแนวโน้ มเพิ่ม
มำกขึ ้นเกินกว่ำปริมำณกำรค้ ำที่ได้ รับอนุมตั ิ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ได้ ปีละ 50,000 ตัน
โดยสำรองก๊ ำซ LPG ตำมที่กฎหมำยกำหนดที่คลังก๊ ำซของบริษัทในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดพิจิตร
ภำยหลังบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิปริ มำณกำรค้ ำประจำปี จำกกรมธุรกิจพลังงำนแล้ ว บริ ษัท ฯ จะดำเนินกำรจัดหำและ
รับก๊ ำซจำกปตท. หรื อผู้ค้ำตำมมำตำ 7 รำยอื่นๆ ปั จจุบนั บริษัทฯ จัดหำก๊ ำซ LPG จำกสองแหล่งหลักคือ
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1. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ ำซและโรงกลัน่ นำ้ มัน เช่น บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) และ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น ซึ่งมีสดั ส่วนกำรจัดซื ้อเฉลี่ยประมำณร้ อยละ 70 ของปริ มำณ
กำรจัดซื ้อทังหมด
้
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรจัดซื ้อจำกปตท.
2. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น โดยมีสดั ส่วนกำรจัดซือ้ เฉลี่ยประมำณร้ อยละ 30 ของปริมำณก๊ ำซ LPG ที่จดั ซื ้อทังหมด
้
บริ ษัทฯ ทำสัญญำซื ้อก๊ ำซ LPG กับปตท. และผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่น โดยแจ้ งแผนกำรจัดซือ้ ในแต่ละเดือนให้ กับผู้
จำหน่ำย รวมทังมี
้ กำรทบทวนและยืนยันปริมำณกำรซื ้อทุกเดือน

การจาหน่ ายให้ กับลูกค้ าและการขนส่ งก๊ าซจากคลังก๊ าซ
บริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ ำยขำยทำหน้ ำที่ตดิ ต่อกับลูกค้ ำโดยตรง เพื่อสอบถำมควำมต้ องกำรสัง่ ซื ้อและกระตุ้นให้ เกิดกำร
ขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอื่นๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริมกำรขำย โดยควำมถี่ในกำรสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำขึ ้นอยู่กบั ปริ มำณขำยของแต่ละ
สถำนีบริ กำร เมื่อได้ รับคำสั่งซื ้อจำกลูกค้ ำ บริ ษัท ฯ จะไปรับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซของปตท.หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นเพื่อ
จัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ โดยเกณฑ์ในกำรเลือกคลังก๊ ำซที่จะไปรับก๊ ำซนันจะพิ
้
จำรณำจำกระยะทำงกำรขนส่งไปยังลูกค้ ำ รำคำก๊ ำซ
ของแต่ละคลัง และค่ำผ่ำนคลังกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซ ทัง้ นี ้ปั จจุบนั บริษัทฯ รับก๊ ำซ LPG จำกปตท. ที่คลังก๊ ำซบ้ ำน
โรงโป๊ ะ คลังก๊ ำซเขำบ่อยำ และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังก๊ ำซของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล ทังนี
้ ้ในกำรขนส่งก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซทุกครัง้ จะต้ องออกใบกำกับกำรขนส่งซึ่งระบุปริ มำณก๊ ำซที่ขนส่งและสถำนที่
ปลำยทำง

ภาพรวมการจัดซือ้ และขนส่ งก๊ าซ LPG ของกลุ่มบริษัท
คลังปตท.
(นครสวรรค์ )

คลัง TG
(พิจิตร)

ลูกค้ า
(ภาคเหนือตอนล่ าง)
8 ตัน / 4 ตัน

คลัง TG
(ปทุมธานี)

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

Tank)
คลังผู้ค้า
มาตรา 7 รายอื่น

รั บและเปลี่ยน
ถ่ ายก๊ าซสู่คลัง
ขนส่งทำงเรื อ

ลูกค้ า
(กทม. / ภาคกลาง)

8 ตัน / 4 ตัน

8 ตัน / 4 ตัน

สำหรับกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภำคกลำง บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำกคลัง
บ้ ำนโรงโป๊ ะ คลังเขำบ่อยำหรื อคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี โดยวิธีกำรขนส่งทำงบกโดยรถขนส่งก๊ ำซขนำดบรรจุ 15 ตัน
หรื อกำรขนส่งทำงน ้ำโดยเรื อขนส่งก๊ ำซ ซึ่งก๊ ำซทังหมดจะถู
้
กขนส่งไปยังคลังของบริ ษัทฯ ใช้ บริกำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซ
สูร่ ถบรรทุกขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตัน รวมทังใช้
้ เป็ นจุดกระจำยสินค้ ำเพื่อจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ
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กำรใช้ บริ กำรคลังก๊ ำ ซเพื่อ เปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซของบริ ษัท ฯ เป็ นกำรบริ หำรต้ นทุนกำรขนส่ง เนื่ อ งด้ วยลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ซึ่งกฎหมำยได้ กำหนดมิให้ เปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซระหว่ำงคันรถทำให้ โดยปกติกำรขนส่งก๊ ำซ
แต่ละเที่ยวจะจัดส่งให้ กับลูกค้ ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกู ค้ ำอยู่ใกล้ กับคลังก๊ ำซที่บริษัทฯ จัดซื ้อก๊ ำซ บริษัทฯ
จะใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำโดยตรง
สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในพื ้นที่ภำคกลำงตอนบนหรื อภำคเหนือตอนล่ำง ส่วนใหญ่บริษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำก
คลังก๊ ำซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 15 ตันในกำรขนส่งเพื่อไปจัดเก็บและกระจำยสินค้ ำผ่ำน
คลังก๊ ำซของบริษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร
ทังนี
้ ้ สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซทำงบกทังหมดของบริ
้
ษัทฯ นัน้ ดำเนินกำรโดย บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยและเป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543

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

ที่ตงั ้

ปริมาณความจุ (ตัน)

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

1,000
400

บริ ษัทฯ ใช้ คลังก๊ ำซในจังหวัดพิจิตรเป็ นจุดกระจำยสินค้ ำและเป็ นคลังสำรองก๊ ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริ ษัทฯ
โดยปั จจุบนั มีกำรสำรองอยู่ที่ 775 ตัน ซึ่งบริษัทฯ มีกำรตรวจสอบปริ มำณก๊ ำซรับเข้ ำ-ออก ตลอดเวลำ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้
ให้ สิท ธิ์ แ ก่ บริ ษั ท ดับ บลิว พี เอ็ น เนอร์ ยี่ จ ำกัด (มหำชน) ในกำรส ำรองก๊ ำ ซ LPG จ ำนวน 550 ตัน โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำบริกำรเก็บสำรองก๊ ำซ
สำหรับคลังก๊ ำซของบริ ษัท ฯ ในจังหวัดปทุมธำนี ได้ รับใบอนุญำตใช้ งำนตำมกฎหมำยได้ ทงั ้ หมดแล้ วในวันที่ 23
มีนำคม 2559 ซึ่งภำยหลังกำรเปิ ดใช้ คลังปทุมธำนี จะทำให้ บริ ษัท ฯ มีจุดกระจำยสินค้ ำให้ กับลูกค้ ำในกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล และพื ้นที่ภำคกลำงตอนล่ำงเพิม่ มำกขึ ้น และยังใช้ เป็ นคลังเก็บสำรองก๊ ำซ LPG ให้ กบั บริษัทอีกด้ วย

นโยบายการกาหนดราคา
ต้ นทุนในกำรจัดหำก๊ ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ได้ แก่ รำคำขำยส่งหน้ ำคลัง และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ในกำรจัดหำเช่น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของผู้ขำย เป็ นต้ น ทัง้ นีเ้ พื่อให้ รำคำขำยส่งก๊ ำซ LPG หน้ ำโรงกลัน่ และรำคำขำยส่งก๊ ำซ LPG
จำกคลังก๊ ำซของปตท. ที่กระจำยอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ ประเทศให้ มีรำคำเท่ำกัน รัฐบำลจึงได้ ให้ กองทุนนำ้ มันเชื ้อเพลิง จ่ำย
ชดเชยค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังคลังเก็บก๊ ำซของปตท.ทัง้ 5 แห่งในจังหวัด ลำปำง นครสวรรค์ สุรำษฎร์ ธำนี และสงขลำ โดย
กรมธุรกิจพลังงำนเป็ นผู้กำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแต่ละคลังก๊ ำซ โดยขึ น้ อยู่กับเส้ นทำงกำรขนส่งและวิธีกำรขนส่ง
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้ ประกำศยกเลิกกำรจ่ำยชดเชยค่ำขนส่งก๊ ำซ LPG ไปยังคลังภูมภิ ำคทั่ว
ประเทศ โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป
ดังนัน้ ปั จจัยที่จะทำให้ ต้นทุนในกำรจัดหำก๊ ำซของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 แตกต่ำงกันจึงมำจำกค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้น
ในกำรจัดหำและขนส่งก๊ ำซ อำทิเช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลัง (Throughput) ซึ่งเป็ นค่ำบริกำรขนถ่ำยก๊ ำซเข้ ำ – ออกจำกคลังก๊ ำซ
แต่ละแห่ง ค่ำขนส่งระหว่ำงคลังก๊ ำซ และค่ำบริหำรจัดกำร เป็ นต้ น

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เนื่องจำกก๊ ำซ LPG เป็ นสินค้ ำที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ ลกู ค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มบริ ษั ทซึ่ง
ได้ แก่ สถำนีบริ กำรก๊ ำซและโรงงำนอุตสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำก๊ ำซ
LPG ที่จำหน่ำยโดยผู้ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำย ผู้ค้ำมำตรำ 7 จึงกำหนดรำคำขำยให้ ใกล้ เคียงกันเพื่อให้ สำมำรถแข่งขันทำง
รำคำได้ ปั จจัยด้ ำนรำคำจึงมิใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่ำงเดียวในกำรแข่งขันในธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG แต่ยังรวมถึง
ปั จจัยด้ ำนคุณภำพกำรบริ กำรและควำมเชื่อถือไว้ วำงใจในตัวผู้ค้ำ ผู้บริ หำรกลุ่มบริ ษัทจึงได้ พิจำรณำปั จจัยที่มีผลต่อ กำร
แข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำมำกำหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อสร้ ำงควำมแตกต่ำงและเสริ มควำมแข็งแกร่ งในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของ
กลุม่ บริษัท ดังนี ้
1. การเพิ่มคลังก๊ าซเพื่อจัดเก็บและขนถ่ ายก๊ าซ
ในธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG นันกำรมี
้
คลังก๊ ำซเพื่อจัดเก็บและเป็ นจุดกระจำยสินค้ ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
แข่งขันทังในด้
้ ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ ำซ กำรบริหำรกำรขนส่งและต้ นทุนค่ำขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขำย
และผลประกอบกำรโดยตรง เนื่องจำกกำรจัดหำก๊ ำซหรื อ ใช้ บริ กำรคลังก๊ ำซจำกผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นนัน้ จะท ำให้ มี
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น เช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลัง ค่ำจัดเก็บก๊ ำซ เป็ นต้ น ทังยั
้ งมีข้อจำกัดในเรื่ องระยะเวลำทำกำร
และปริมำณที่จดั ซื ้อได้ จำกคลังก๊ ำซแต่ละแห่งทำให้ ขำดควำมคล่องตัวและมีข้อจำกัดในกำรเพิ่มยอดขำย กำรมีคลังก๊ ำซเป็ น
ของตนเองจึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7
กลุ่มบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรมีคลังก๊ ำซของตนเอง จึงได้ ลงทุนก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซเพิ่มขึน้ ในจังหวัด
ปทุมธำนี ซึ่งเป็ นพื ้นที่กลุม่ ลูกค้ ำหลักของกลุม่ บริษัท โดยคลังก๊ ำซดังกล่ำวสำมำรถจุก๊ำซได้ ถึง 400 ตัน และจะย้ ำยกำรสำรอง
พักก๊ ำซมำยังคลังปทุมธำนี ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะในส่วนค่ำบริกำรผ่ำนคลัง ลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ ำซ
และสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังพื ้นที่ทำงตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีคลังของผู้ค้ำมำตรำ 7
รำยใดตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ดงั กล่ำว
2. การขนส่ งก๊ าซที่ทันต่อเวลา
สำหรับธุรกิจสถำนีบริ กำรและโรงงำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ ำหลักของบริ ษัท ฯ นัน้ ควำมน่ำเชื่อถือของผู้จัด
จำหน่ำยก๊ ำซในกำรที่จะจัดหำและจัดส่งก๊ ำซให้ ทันต่อควำมต้ องกำรใช้ งำนนัน้ มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมำก
เพื่อไม่ให้ เกิดกำรขำดแคลนก๊ ำซซึ่งจะกระทบต่อ กำรดำเนินธุรกิจ แม้ ว่ำโดยทั่วไปลูกค้ ำจะมีกำรวำงแผนสัง่ ซือ้ ก๊ ำซ LPG
ล่วงหน้ ำแต่สำหรับลูกค้ ำสถำนี บริ กำรซึ่งมีปริ มำณกำรขำยในแต่ละช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน ทำให้ มกั มีกรณี ที่ลกู ค้ ำมีค วำม
ต้ องกำรสัง่ ซื ้อก๊ ำซเร่งด่วน โดยเฉพำะลูกค้ ำในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้ ำนระยะเวลำขนส่ง โดยสำมำรถนำรถบรรทุก
ก๊ ำซเข้ ำได้ ระหว่ำงเวลำ 22.00 น. – 6.00 น. เท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรจัดหำก๊ ำซและกำรบริ หำรกำรขนส่งของผู้จัด
จำหน่ำยก๊ ำซจึงเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ ำงควำมไว้ วำงใจให้ กบั ลูกค้ ำและรักษำฐำนลูกค้ ำไว้ ได้
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำงควำมเชื่อ ถือในกำรดำเนินธุรกิจ โดยอำศัยควำมชำนำญในกำรบริ หำรกำร
ขนส่งจำกประสบกำรณ์ ในธุรกิจ ขนส่งก๊ ำซกว่ำสิบปี กำรมีจำนวนรถขนส่งก๊ ำซเพื่อ ให้ สำมำรถรองรั บปริ มำณกำรสั่งซื อ้ ที่
เพิ่มขึ ้น รวมไปถึงกำรก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซในจังหวัดปทุมธำนี เพื่อ สำรองก๊ ำซและใช้ เป็ นจุดขนถ่ำยก๊ ำซ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำจะ
สำมำรถจัดหำและขนส่งให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตลอดเวลำ
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3. การให้ บริการแก่ ลูกค้ าอย่างใกล้ ชดิ และครบวงจร
กำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำอย่ำงใกล้ ชิดและนำเสนอบริ กำรแบบครบวงจรให้ กับลูกค้ ำเป็ นหนึ่งในปั จจัยสำคัญที่สร้ ำง
ควำมแตกต่ำงให้ กับกำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ฯ โดยในส่วนของธุรกิจ จัดจ ำหน่ำยและขนส่งก๊ ำซ LPG นัน้ บริ ษัท ฯ มี
นโยบำยให้ ทีมงำนฝ่ ำยขำยติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำและกระตุ้นให้
เกิดกำรสัง่ ซื ้อ นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับก๊ ำซ LPG หลำยธุรกิจ ทำให้ สำมำรถนำเสนอบริกำรอื่นๆ
เพิม่ เติมนอกเหนือจำกกำรจำหน่ำยและบริกำรขนส่งก๊ ำซ LPG เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กับลูกค้ ำสถำนีบริกำรและโรงงำน
อุตสำหกรรม เช่น บริกำรติดตังระบบท่
้
อก๊ ำซอุตสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมที่กฎหมำยกำหนด และกำรจัด
อบรมบุคลำกรในด้ ำนควำมปลอดภัย เป็ นต้ น
4. การบริหารต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ด้ วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ ผ้ คู ้ ำก๊ ำซ LPG ต้ องพยำยำมควบคุมรำคำขำย
ให้ อยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้ กำรควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยโดยเฉพำะต้ นทุนก๊ ำซ LPG ต้ นทุนค่ำขนส่งและค่ำใช้ จ่ ำย
ในกำรบริ หำรจัดกำรจึงมีส่วนกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุ่มบริ ษัทอย่ำงมำก บริ ษัทฯ จึงใช้ แนวทำงต่ำงๆ
เพื่อควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจัดหำและขนส่งก๊ ำซ LPG จำกแหล่งที่มีต้นทุนก๊ ำซและ
ต้ นทุนกำรขนส่งต่ำที่ สุด กำรกำหนดเส้ นทำงและติดตำมรถขนส่งด้ ว ยระบบ GPS เพื่อ ตรวจสอบเส้ นทำงกำรขนส่งและ
ควำมเร็ วที่ใช้ ไปจนถึงกำรกำหนดปริ มำณน ้ำมันที่เหมำะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อ ให้ กำรบริ หำรต้ นทุนค่ำขนส่งเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สำหรั บด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรนัน้ บริ ษัท ฯ ใช้ กลยุทธ์ รวมศูนย์ โดยรวมเอำหน่ วยงำนสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทังหมดไว้
้
ที่บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อลดจำนวนบุคลำกร ลดควำมซ ้ำซ้ อน และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยมีกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงกันตำมควำมเหมำะสม

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมปริมาณการใช้ ก๊าซ LPG ในประเทศไทย
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวหรื อก๊ ำซ LPG ถูกนำไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมปิ โตรเคมีและใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงพลังงำนทัง้
ในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และครัวเรื อน จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและรำคำนำ้ มันเชือ้ เพลิงที่ปรับตัว
สูงขึ ้น เนื่องจำกกำรเติบโตในภำคอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี และจำกกำรที่ผ้ ใู ช้ รถยนต์หนั มำใช้ ก๊ำซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิงยำนยนต์
ทดแทนกำรใช้ น ้ำมันซึ่งปรับรำคำสูงมำกขึ ้นจำกกำรที่ก๊ำซ LPG มีอัตรำสิ ้นเปลืองน้ อยกว่ำและมีรำคำถูกกว่ำนำ้ มันเบนซิน
อันเป็ นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคุมรำคำก๊ ำซ LPG ของภำครั ฐ ทัง้ นี ใ้ นระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์ รำคำนำ้ มันใน
ตลำดโลกลดลงมำก ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง

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

แนวโน้ มของอุตสาหกรรมก๊ าซ LPG
แม้ วำ่ ภำครัฐจะมีกำรปรับรำคำก๊ ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจต่ำงๆ สูงขึ ้น แต่ปริมำณควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซ LPG ยังคง
เพิม่ ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมภำยในประเทศที่สง่ ผลให้ มีควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนเพิ่ม
มำกขึ ้น ทังนี
้ ้ในระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลงมำก ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ใน
ภำคขนส่ง
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กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้ ำที่ต้อ ง
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่สำคัญ ดังนี ้
1. พระรำชบัญญัติกำรค้ ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติกำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
2. พระรำชบัญญัตคิ วบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระรำชกำหนดแก้ ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. พระรำชบัญญัตกิ ำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงพลังงำน และประกำศกระทรวงพลังงำนว่ำด้ วยเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำและกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำ จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของบริษัทฯ ในแต่ละขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตังแต่
้ กำรจัดหำ และ
จัดเก็บก๊ ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิ ้งลงสู่สิ่งแวดล้ อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้ องปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบและข้ อ บังคับ
ต่ำงๆ ในด้ ำนที่ เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยที่ อ อกโดยหน่วยงำนกำกับที่ เกี่ ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิจ พลังงำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึน้ กับ
สุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม

การแข่ งขันและส่ วนแบ่ งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ คู ้ ำก๊ ำซ LPG ซึ่งได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ที่จำหน่ำยก๊ ำซ LPG เพื่อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงใน
ภำคอุตสำหกรรม กำรขนส่งและครัวเรื อน ทังสิ
้ ้น 16 รำย ดังนี ้
(หน่ วย : พันตัน)

ชื่อ
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
2 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
3 บริษัท ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคลั ส์ จำกัด
(มหำชน)
4 บริษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์
จำกัด (มหำชน)
5 บริษัท ออร์ คดิ แก๊ ส (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด
7 บริษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
8 บริษัท เอ็นเอส แก๊ ส แอลพีจี จำกัด
9 บริษัท บิก๊ แก๊ ส เทคโนโลยี จำกัด
10 บริษัท อูโน่แก๊ ส จำกัด
11 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
15

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%
ปริมาณ
%
1,624.98 39.51 1,617.07 38.66 1,683.77 38.93
829.66 20.17
918.29 21.95
964.01 22.29
549.94

13.37

551.19

13.18

553.99

12.81

451.24
149.99
127.51
82.72
64.92
62.63
50.18
43.17

10.97
3.65
3.10
2.01
1.58
1.52
1.22
1.05

454.19
142.67
151.88
85.71
61.85
32.75
47.84
48.20

10.86
3.41
3.63
2.05
1.48
0.78
1.14
1.15

485.34
120.76
166.46
85.27
60.74
42.84
48.78

11.22
2.79
3.85
1.97
1.40
0.00
0.99
1.13

ชื่อ
12
13
14
15
16

ปี 2560
ปริมาณ
28.43
23.48
10.90
5.70

บริษัท แสงทองปิ โตรเลียม จำกัด
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท ยูไนเต็ดแก๊ ส จำกัด
บริษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(มหำชน)
4.89
17 บริษัท ไออำร์ พีซี จำกัด
2.48
รวม
4,112.82
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

%
0.69
0.57
0.27
0.14

ปี 2559
ปริมาณ
32.06
24.52
9.14
3.53

0.12
0.06
2.42
100.00 4,183.31

%
0.77
0.59
0.22
0.08

ปี 2558
ปริมาณ
46.21
25.96
32.61
8.13

0.00
0.06
100.00 4,324.87

%
1.07
0.60
0.75
0.19

0.00
0.00
100.00

การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
จำกสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของรำคำนำ้ มันในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้ ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม
ลดลง ส่งผลให้ ผ้ คู ้ ำมำตรำ 7 แต่ละรำยต้ องแข่งขันกันในกำรดำเนินธุรกิจเพิม่ ขึ ้นเพื่อรักษำยอดขำย
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำและจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ กับสถำนีบริ กำร โรงงำนอุตสำหกรรม ไปจนถึง
โรงบรรจุก๊ำซนัน้ จะต้ องได้ รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญำต
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนดังนี ้
คุณสมบัตขิ องผู้ขออนุญาตเป็ นผู้ค้าตามมาตรา 7
- มีทนุ จดทะเบียนมำกกว่ำ 50 ล้ ำนบำท และมีเงินทุนหมุนเวียนตังแต่
้ 100 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- มีปริมำณกำรค้ ำประจำปี ตงแต่
ั ้ 50,000 ตันขึ ้นไป ซึ่งต้ องแจ้ งต่อกรมธุรกิจพลังงำน
- มีกำรสำรองก๊ ำซในอัตรำร้ อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ ำประจำปี
ด้ วยข้ อ กำหนดทำงคุณ สมบัติของผู้อ นุญ ำตดังกล่ำ ว ทำให้ ผ้ ปู ระกอบก ำรขนำดเล็ก เข้ ำ สู่ธุรกิ จ ได้ ย ำกยิ่ ง ขึน้
นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจค้ ำก๊ ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขันทำงรำคำเท่ำนันแต่
้ ยงั รวมถึงกำรแข่งขันในด้ ำนคุณภำพกำร
บริ กำร ควำมรวดเร็ วในกำรขนส่งก๊ ำซ รวมถึงกำรให้ บริ กำรทำงเทคนิคอื่ นๆ แก่ลกู ค้ ำ ซึ่งจะทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่
แข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่อยู่ในธุรกิจได้ ลำบำกมำกขึ ้น
นอกจำกนี ้กำรแข่งขันในธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ระหว่ำงผู้ค้ำมำตรำ 7 ไม่ใช่กำรแข่งขันด้ ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว
คุณภำพของกำรบริกำรยังเป็ นสิง่ สำคัญ นอกจำกนี ้กำรขยำยธุรกิจทังในเชิ
้
งกว้ ำงและเชิงลึกไปยังธุ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัด
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริ กำร ธุรกิจบริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซสำหรับยำนยนต์และอุตสำหกรรม เป็ นต้ น เป็ นกำร
ขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสำมำรถให้ บริกำรที่ครอบคลุมและครบวงจรให้ กับลูกค้ ำที่ช่วยสร้ ำง
คุณค่ำในธุรกิจและสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรม
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในกำรดำเนินธุรกิจจัดหำ จัดจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของบริษัทฯ ในแต่ละขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตังแต่
้ กำรจัดหำ และ
จัดเก็บก๊ ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิ ้งลงสู่สิ่งแวดล้ อ มภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัท ฯจึงต้ องปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบและข้ อ บังคับ
ต่ำงๆ ในด้ ำนที่ เกี่ ยวกับควำมปลอดภัยที่ อ อกโดยหน่วยงำนกำกับที่ เกี่ ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิจ พลังงำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึน้ กับ
สุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม

ธุรกิจขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว(LPG)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จำกัด (GG) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย เป็ นผู้ให้ บริกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำโดยใช้ รถบรรทุกขนส่ง
ติดตังถั
้ งบรรจุก๊ำซ และเป็ นผู้ขนส่งก๊ ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 โดย
ขนส่งให้ บริ ษัทในเครื อ ร้ อยละ 70 และบริ ษัทผู้ค้ำ LPG รำยอื่นๆ รวมถึงบริ กำรขนส่งแอมโมเนี ย ในสัดส่วนร้ อ ยละ 30 ใน
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีจำนวนรถขนส่งก๊ ำซ LPG ดังนี ้
ประเภทรถขนส่ ง
รถบรรทุกหัวลำก
รถบรรทุก 10 ล้ อ
รถบรรทุก 6 ล้ อ
รถแอมโมเนีย
หำงลำกเทเลอร์ LPG
หำงลำกพื ้นเรี ยบ
หำงลำกแอมโมเนีย

จานวนพาหนะ (คัน)
10
9
4
3
10
2
1

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
8
4.3
10
15
30
20

รถขนส่ง ของบริ ษัท ฯ ทุก คัน ต้ อ งผ่ำ นกำรขออนุญ ำตและมี ก ำรตรวจสภำพรถและถัง บรรจุบ นรถขนส่งอย่ำง
สม่ำเสมอตำมที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรติดตังระบบ
้
GPS เพื่อติดตำมข้ อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุม
และติดตำมพฤติกรรมกำรขับรถของพนักงำนขับรถได้ รวมทัง้ ยังเป็ นเครื่ องมือในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริ ตของ
พนักงำนขับรถได้ ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ ระบบในกำรควบคุมติดตำมกำรขนส่งดังกล่ำว ทำให้ ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯไม่เคย
เกิดอุบตั เิ หตุร้ำยแรง และสำมำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ ำได้ ทนั ตำมกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ
กลุ่มบริ ษัทยังมีรำยได้ จำกกำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ กับลูกค้ ำภำยนอกในสัดส่วนเฉลี่ยประมำณร้ อยละ 30.06 ของ
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่ง ซึ่งมำจำกกำรรับจ้ ำงขนส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำสถำนีบริกำรและปตท. เป็ นหลัก

รำยได้ คำ่ ขนส่งก๊ ำซ LPG
- ขนส่งให้ บริ ษัทในเครื อ
- ขนส่งให้ บคุ คลภำยนอก
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ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
39.95 100.00
40.30 100.00
51.00 100.00
27.94 69.94
25.62 63.56
30.00 58.82
12.01 30.06
14.68 36.44
21.00 41.18

การตลาดและการแข่ งขัน
สำหรับกำรดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ นอกจำกจะต้ องได้ รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบค้ ำต่ำงจำกผู้ค้ำมำตรำ 7 สำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ ว ยังต้ องใช้ เงินลงทุนจำนวนมำก
เพื่อจัดหำรถขนส่ง รวมทังผู
้ ้ ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยมักจะมีผ้ ใู ห้ บริกำรขนส่งเป็ นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
ต้ นทุน และเพื่อกำรจัดส่งได้ ตำมเวลำที่ต้องกำร อีกทังรำคำค่
้
ำขนส่งก๊ ำซ LPG เป็ นรำคำที่คอ่ นข้ ำงมำตรฐำน ซึ่งทุกบริษัทจะ
อิงรำคำตำมค่ำขนส่งของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรขนำดเล็กเข้ ำสูธ่ รุ กิจได้ ยำก

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
เมื่อบริษัทฯ ได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ ำซจำกคลังก๊ ำซของปตท.หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นเพื่อ
จัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ
สำหรับกำรจัดส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในกรุงเทพฯ และปริ มณฑล หรื อจังหวัดในภำคกลำง บริ ษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำกคลัง
บ้ ำนโรงโป๊ ะ หรื อผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น เพื่อขนส่งไปยังคลังที่บริ ษัทฯ ใช้ บริ กำรเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ ำซสู่รถบรรทุก
ขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตัน ก่อนจัดส่งให้ กับลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ที่ลกู ค้ ำอยู่ใกล้ กับคลังก๊ ำซที่ กลุ่มบริษัทจัดซื ้อก๊ ำซ
บริษัทฯ จะใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำโดยตรง
สำหรับกำรขนส่งก๊ ำซให้ กบั ลูกค้ ำในพื ้นที่ภำคกลำงตอนบนหรื อภำคเหนือตอนล่ำง ส่วนใหญ่บริษัท ฯ จะรับก๊ ำซจำก
คลังก๊ ำซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 15 ตันในกำรขนส่งเพื่อไปจั ดเก็บและกระจำยสินค้ ำผ่ำน
คลังก๊ ำซของบริษัทฯ ในจังหวัดพิจิตร และใช้ รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตันหรื อ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำ เนื่องจำกสถำนี
บริกำรก๊ ำซส่วนใหญ่สำมำรถบรรจุก๊ำซได้ ประมำณ 4 – 8 ตัน

กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง
จำกกำรที่ GG เป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึง
มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่สำคัญ ดังนี ้
1.
พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ฉบับ ที่ 2
พ.ศ. 2550
2.
พระรำชบัญญัตคิ วบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2542
3.
พระรำชกำหนดแก้ ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2516
4.
กฎกระทรวงพลังงำน และประกำศกระทรวงพลังงำนว่ำด้ วยเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำและกำรขนส่งนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ในกำรดำเนินธุรกิจ ขนส่งก๊ ำซ LPG ของบริ ษัท ฯ ไม่มีกระบวนกำรใดที่ มีกำรปล่อ ยของเสียทิง้ ลงสู่สิ่งแวดล้ อม
ภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัท ฯจึงต้ องปฏิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบและข้ อบังคับต่ำงๆ ในด้ ำนที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น กรมธุรกิจ
พลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื่อป้องกันอันตรำย
ที่อำจเกิดขึ ้นกับสุขภำพและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณี ที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม
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ธุรกิจบริการรั บเหมาก่ อสร้ างและติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรให้ บริกำรของ TT สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะตำมประเภทของลูกค้ ำและลักษณะของงำน คือ กำร
รับเหมำก่อสร้ ำง และ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์และระบบท่อก๊ ำซสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม

1. การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ าง
บริษัทฯ ให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมและนำ้ มัน ได้ แก่ กำรก่อสร้ ำงคลังก๊ ำซ กำรเดินระบบ
ท่อก๊ ำซในคลังก๊ ำซ โรงบรรจุก๊ำซ สถำนีบริกำรก๊ ำซ รถบรรทุกก๊ ำซ ตลอดจนระบบท่อก๊ ำซภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทัง้
ร้ ำนอำหำรหรื อห้ ำงสรรพสินค้ ำที่ใช้ ก๊ำซเป็ นเชื ้อเพลิงในกำรหุงต้ ม ภำยใต้ กำรกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มี
ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ ำนกำรผลิต ติดตัง้ และ กำรขำย
จำกสถำบัน UKAS

การเดินระบบท่ อก๊ าซในคลังก๊ าซ

การติดตัง้ ถังก๊ าซในรถบรรทุกก๊ าซขนาดใหญ่

เครื่องเตือนก๊ าซรั่ว
ข้ อต่ อสวมเร็ว/หัวท่ อรับก๊ าซ/ฝาครอบหัวท่ อ
รับก๊ าซ
นอกจำกกำรให้ บริกำรก่อสร้ ำงระบบท่อก๊ ำซอุตสำหกรรมแล้ ว บริษัทฯ มีกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ ก๊ำซสำหรับโรงบรรจุ
ก๊ ำซ สถำนี บริ กำร รถขนก๊ ำซ โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ ก๊ำซเป็ นเชื อ้ เพลิง ให้ แก่ลูกค้ ำทั่วไป และมีอุ ปกรณ์ ที่ผลิตเองเพื่อ
จำหน่ำย เป็ นอุปกรณ์ที่บริษัทฯทำกำรพัฒนำขึ ้น หรื อปรับปรุงขึ ้น จำกเดิมที่ต้องทำกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศซึ่งมีรำคำแพง
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บริษัทฯ ได้ เข้ ำลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วน 51.30% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ ำนกำรก่อสร้ ำงและรั บจ้ ำงผลิต ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ต่ำงๆ ที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมแบบและขนำดที่ ลูกค้ ำกำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่ง
ลักษณะผลิตภัณ ฑ์ ได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ งำนแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ เหล็ ก (Fabrication) งำนติดตังนอกสถำนที
้
่ (Site
Erection) โดยบริ ษัทฯ สำมำรถให้ บริ กำรที่รองรับกำรใช้ งำนของลูกค้ ำได้ ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูกค้ ำที่ ต้อ งกำรมำตรฐำนและคุณ ภำพสูง เช่น โรงกลั่นนำ้ มัน โรงไฟฟ้ำ ก๊ ำซธรรมชำติ ปิ โตรเคมี ที่ มี โรงงำนในนิ ค ม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็ นต้ น

การตลาดและการแข่ งขัน
สำหรับกำรให้ บริกำรก่อสร้ ำงระบบก๊ ำซในอุตสำหกรรม ผู้ให้ บริกำรส่วนใหญ่เป็ นผู้รับเหมำรำยย่อยซึ่งมักให้ บริ กำร
แก่โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็ นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสำหกรรมที่
เกี่ ยวข้ อ งกับก๊ ำซโดยตรงทำให้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯจะเป็ นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรื อขนำดใหญ่ ซึ่งให้
ควำมสำคัญในเรื่ องของระบบควำมปลอดภัย จึงมักใช้ บริกำรติดตังจำกผู
้
้ ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ใน
รูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยรำย
สำหรับกำรแข่งขันในงำนบริกำรก่อสร้ ำงแก๊ สและนำ้ มัน กลุม่ บริษัทมีทีมผู้บริหำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ ในด้ ำน
งำนก่อสร้ ำงแก๊ สและนำ้ มันมำอย่ำงยำวนำน เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ ำ ประกอบกับมีเครื่ องมืออุปกรณ์ และสถำนที่ พร้ อม
สำหรับกำรให้ บริกำร ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ อุตสำหกรรมน ้ำมัน ปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ำมัน ดังนันภำวะกำรแข่
้
งขันและ
กำรเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมดังกล่ำว
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2. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย (TT) ดำเนินธุรกิจบริ กำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ และกำร
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ โดยให้ บริ กำรติดตัง้ ก๊ ำซรถยนต์
แบบใช้ เชือ้ เพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้ อปุ กรณ์ควบคุมกำร
จ่ำยก๊ ำซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตำลี โดยพนักงำนของ
บริ ษัทฯ ให้ คำแนะนำเรื่ องระบบก๊ ำซรถยนต์แก่ลกู ค้ ำเพื่ อให้ ลกู ค้ ำพิจ ำรณำ
ควำมต้ องกำรรวมทัง้ ประเมินค่ำใช้ จ่ำยที่ เกี่ ยวข้ อง และนำเสนอระบบก๊ ำซ
รถยนต์ที่เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ จำกนัน้ จึงติดตัง้ ระบบก๊ ำซ
อุปกรณ์ควบคุมกำรจ่ำยเชื ้อเพลิง NGV
รถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ เวลำ 2 วันทำกำร โดยบริ ษัท ฯจะดำเนินกำรติดตัง้
ระบบก๊ ำซและทำกำรออกใบรับรองกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ รวมทังใบรั
้ บรองควำมปลอดภัยในกำรติดตังเพื
้ ่อให้ ลกู ค้ ำใช้
เป็ นเอกสำรประกอบกำรยื่นแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงระบบเชื ้อเพลิงต่อกรมขนส่งทำงบก

การตลาดและการแข่ งขัน
สำหรับกำรให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์ ผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมมีทงผู
ั ้ ้ ให้ บริกำรติด ตังรำยย่
้
อย
และบริษัทรำยใหญ่ โดย บริษัทฯ ถือเป็ นผู้ให้ บริกำรติดตังรำยใหญ่
้
สำหรับกำรติดตังก๊
้ ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็ นรำย
ย่อยสำหรับกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้ บริ กำรส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ำรำยย่อยและใช้ อปุ กรณ์ จำกประเทศ
จีนเป็ นหลัก

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้ านความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำรให้ บริกำรของ RE เป็ นกำรให้ บริกำรงำนตรวจสอบและทดสอบทำงด้ ำนวิศวกรรมอิสระ (Third Party
Engineering / Inspection Service )ในกำรทดสอบและให้ ควำมเห็นทำงวิศวกรรมในฐำนะผู้เชี่ยวชำญอิสระให้ กบั องค์กร
ต่ำงๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยหรื อประเมินสภำพเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งอำจเป็ นผลมำจำกข้ อบังคับทำง
กฎหมำย หรื อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเอง
ทังนี
้ ้ กำรให้ บริกำรของ RE สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 ลักษณะหลัก คือ
1. กำรให้ บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (Non-Destructive Testing)
เป็ นกระบวนกำรทดสอบเพื่อหำควำมผิดปกติ หรื อข้ อบกพร่องของชิ ้นงำน โดยใช้ กระบวนกำรทำงฟิ สกิ ส์ซึ่งไม่
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชิ ้นงำนนันๆ
้ เช่น
-กำรทดสอบด้ วยกำรถ่ำยภำพด้ วยรังสี: เป็ นกำรตรวจสอบหำรอยตำหนิภำยในวัสดุ โดยใช้ สำรกัมมันตภำพรังสีหรื อ
รังสีเอ็กซ์และใช้ แผ่นฟิ ล์มบันทึกข้ อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลัน่ น ้ำมัน ท่อขนส่ง เป็ นต้ น
-กำรทดสอบด้ วยคลื่นเสียง : เป็ นกำรตรวจสอบควำมหนำเพื่อหำควำมบกพร่องของเนื ้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ และ
อุปกรณ์ตำ่ งๆ ด้ วยกำรใช้ คลื่นเสียง
-กำรทดสอบด้ วยอนุภำคแม่เหล็ก : เป็ นกำรวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้ กำรเหนี่ยวนำจำกสนำมแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำกระแสตรงหรื อกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ ตรวจสอบงำนท่อ หรื องำนโครงสร้ ำงโลหะ
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-กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม : เป็ นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิ ้นงำน หรื อวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยกำรแทรก
ซึมของน ้ำยำ เพื่อหำรอยบกพร่องที่ผวิ ของชิ ้นงำน
-กำรทดสอบด้ วยสำยตำ : เป็ นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิ ้นงำน เช่น รอยขีดข่วน หรื อรอยเคลือบที่ไม่
เรี ยบร้ อย อันอำจส่งผลต่อควำมแข็งแรงของชิ ้นงำนได้
2. กำรให้ บริกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and Certification)
เป็ นกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภำพงำน ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบโดยไม่ทำลำยชิน้ งำน เพื่อประมวลผลและ
รับรองสภำพกำรใช้ งำนของชิ ้นงำน ตำมวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็ นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิ ดโรงงำนใหม่
กำรตรวจสอบระหว่ำงทำกำรติดตัง้ หรื อกำรตรวจสอบภำยหลังกำรใช้ งำน รวมทัง้ กำรตรวจสอบเพื่ อเป็ นกำรรั บรองทำง
กฎหมำยให้ แก่ลกู ค้ ำ เช่น กำรรับรองถังบรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลังเก็บก๊ ำซโรงบรรจุก๊ำซสถำนีให้ บริ กำร
ก๊ ำซ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ กำรให้ บริ กำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้ อยู่กับลักษณะงำนที่ จ ะให้ ตรวจสอบ โดยหำกเป็ นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ ำซในคลังก๊ ำซหรื อสถำนีบริกำรก๊ ำซ เพื่อหำรอยรั่ว อำจใช้ เครื่ องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้ เครื่ องมือพิเศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแต่หำกเป็ นงำนที่ต้องหำรอยตำหนิภำยในโครงสร้ ำงของวัสดุที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ ด้วยตำเปล่ำ
จะต้ องใช้ กระบวนกำร NDT ตัวอย่ำงของกำรทดสอบด้ วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภัยต่อกำร
ใช้ งำนของภำชนะรั บแรงดันสูงอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนำด
ใหญ่หม้ อต้ มไอน ้ำ (Boiler) เป็ นต้ น

การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นวิชำชีพอิสระ ซึ่งมีผ้ ูประกอบกำรรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมไม่
มำกนัก ส่งผลให้ กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สงู มำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมักมีลกู ค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเป็ นกำรแข่งขันด้ ำนกำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่อ ถือ เป็ นหลัก ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ ถื อ เป็ 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 สถำนี บริ กำรซึ่งซื อ้ ก๊ ำซปิ โตรเลียมจำก TG, ลูกค้ ำติดตัง้ งำนท่อ ก๊ ำ ซ
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 บริกำรต่ำงๆ ตำมกฎหมำยกำหนด
ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำส่วนใหญ่ของ RE ในปั จจุบนั เป็ นลูกค้ ำที่ RE ทำกำรติดต่อโดยตรงเป็ นหลัก
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กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้ บริ กำรไปยังกำรตรวจสอบและทดสอบด้ ำน NDT ที่มีควำมซับซ้ อนเพิ่มขึน้
เพื่อเพิ่มมูลค่ำเพิ่มของงำนทังนี
้ ้เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว RE มีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในของบริ ษัท ฯ ใน
ลักษณะ on the job training และกำรอบรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเพิม่ พูนทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรเพิม่ ขึ ้น รวมทัง้
พิจำรณำกำรลงทุนในเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ ้น เพื่อเพิ่มโอกำสและรูปแบบในกำรให้ บริ กำรด้ ำน
อื่นๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ในกำรให้ บริกำรด้ ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะขึ ้นอยู่กบั 2 ปั จจัยหลัก คือ

ศักยภำพในกำรให้ บริกำรของ

1.กำรได้ รับใบอนุญำตในกำรทดสอบด้ ำนต่ำงๆ ซึ่งจำแนกได้ เป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญำตสำหรับบริ ษัทฯ และ
ใบอนุญำตสำหรับผู้ปฏิบตั งิ ำนด้ 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

ใบอนุญาตจากหน่ วยงานต่ าง ๆ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้
หน่ วยงานที่อนุญาต
กรมธุรกิจพลังงำน

กรมกำรขนส่งทำงบก

คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร
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ประเภทการรับรอง
ทดสอบและตรวจสอบตำม พรบ.ควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2542
ที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน
สภำพที่บรรจุ LPG - ประเภท 1
สถำนที่ใช้
LPG - ประเภท 1
น ้ำมัน
- ระดับ 3
สถำนีบริกำร NGV – ขึ ้นทะเบียนผู้ทดสอบ
สถำนที่ใช้
NGV – ประเภท 1
เป็ นผู้ได้ รับหนังสือรับรองสถำนที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติ ประเภท 1
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ และ
กำรติดตังส่
้ วนควบและอุปกรณ์ ตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ น ผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื่ องอุปกรณ์ และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงกำหนด เครื่ อ งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ ใช้ ในกำรขนส่งที่ ใช้ ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบ
และเครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2551
ได้ รับควำมเห็นชอบให้ เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงกำหนดเครื่ อ ง
อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ ใช้ ในกำรขนส่งที่ใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2551
หนังสือรับรองกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ตรวจสอบประเภทนิตบิ คุ คล

หน่ วยงานที่อนุญาต
สภำวิศวกร

ประเภทการรับรอง
ได้ รับอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุม

The American Society for
รับรองว่ำ คุณเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ และ คุณอุดม มีพวงผล ได้ รับกำรรับรองให้
Nondestructive Testing Inc. เป็ นผู้ตรวจสอบ NDT Level III
(ASNT)
จำนวนผู้ปฏิบตั งิ ำนและ
RE มีวศิ วกร 11 คน และผู้ชำนำญงำนด้ ำน NDT ดังนี ้
ชำนำญงำน (ณ 31 ธ.ค. 60)
- ผู้ชำนำญกำรทดสอบ NDT ระดับ 3 จำนวน 2 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้ วยรังสี
กำรทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้ วย
สำยตำ และทดสอบด้ วยคลื่นเสียง
ผู้ชำนำญกำรทดสอบ NDT ระดับ 2 จำนวน 50 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้ วยรังสี
กำรทดสอบด้ วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้ วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้ วย
คลื่นเสียงควำมถี่สงู และกำรทดสอบด้ วยสำยตำ
2.ควำมเพียงพอของเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทังนี
้ ้ กำรให้ บริกำรส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็ นกำรให้ บริ กำร
ซึ่งระบบกำรทดสอบที่ ขึ ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็ นหลัก ดังนัน้ เครื่ อ งมือ และอุปกรณ์ ที่นำมำใช้ จะเป็ น
เครื่ อ งมือ พื ้นฐำนที่ ผ้ ปู ระกอบกำร NDT ระดับ 3 ต้ อ งจัดหำ และจัดเตรี ยมเป็ นทรั พย์ สินเพื่อ ประกอบกำรยื่ นขออนุญำต
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 บริกำรของ RE สำมำรถสรุปได้ พอสังเขปดังนี ้
2. RE ทำกำรติดต่อลูกค้ ำ และเสนอรำคำในกำรให้ บริกำร
3. ดำเนินกำรในเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณีที่เป็ นกำรตรวจสอบตำมเงื่อนไขที่กฎหมำย
ระบุ ซึ่งจะต้ อ งมีเจ้ ำหน้ ำที่ของภำครั ฐเข้ ำร่ วมด้ วย RE จะทำกำรประสำนงำนกับกรมธุรกิจ พลังงำน เพื่อ
กำหนดวันในกำรตรวจสอบ
4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยในกรณี ที่พบว่ำชิ ้นงำนหรื ออุปกรณ์ของลูกค้ ำมีควำมบกพร่องไม่
เป็ นไปตำมมำตรฐำน RE จะนำเสนอบริกำรเพิม่ เติมในกำรปรับปรุงแก้ ไข
โดยทั่วไปแล้ ว ระยะเวลำในกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้ เวลำประมำณ 2-3 วัน เว้ นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบกำรจัดเก็บก๊ ำซขนำดใหญ่ ซึ่งต้ องขึ ้นอยู่กบั ขนำดถังและงำนที่ตรวจสอบและทดสอบ
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด (TL) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดนิ
แล้ วบำงส่วน โดยบริษัทฯ ได้ พจิ ำรณำทำเลที่ตงของที
ั้
่ดนิ โดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภำพในกำรเจริญเติบโตของที่ดนิ ซึ่ง
ได้ รับอำนิสงส์จำกกำรลงทุนของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ำ ที่คำดว่ำจะแล้ วเสร็จและสำมำรถเปิ ดให้ บริกำรในช่วง
ต้ นปี 2562 ประกอบกับบริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู่เป็ นจำนวนมำก ซึ่งเป็ นโอกำสที่ดีและเหมำะสมในกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่
มัน่ คง เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนในกำรลงทุนให้ แก่บริษัท และเพิม่ ผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นจำกกระแสเงินสดส่วนที่เหลือจำกกำร
ดำเนินงำน

บริษัทฯ อยู่ระหว่ างการศึกษากลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 แนวทางคือ
1) ถือครองที่ดนิ ไว้ เพื่อขำย โดยมุง่ หวังส่วนต่ำงของรำคำซื ้อขำย หรื อ
2) ร่ วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบกำรณ์ ในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อสร้ ำงที่อยู่อำศัย ทัง้ นีบ้ ริ ษัทคำนึงถึงควำม
เสี่ยงของลูกค้ ำในด้ ำนควำมสำมำรถในกำรขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย ประกอบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในด้ ำนต่ำงๆ ดังนี ้
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง กำรลงทุนในครัง้ นีเ้ ป็ นกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์ซึ่งจัดอยู่ในสินทรัพย์ประเภทที่ มี
สภำพคล่องต่ำ อำจทำให้ บริ ษัทฯ ขำดสภำพคล่องในกำรดำเนินงำน ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนในกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยจัดทำ
แผนกระแสเงินสดรับ-จ่ำยจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติไว้ อย่ำงถี่ถ้วน ซึ่งกำรลงทุนซื ้อที่ดนิ ดังกล่ำวไม่มีควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มทุน
หรื อจัดหำเงินทุนโดยกำรกู้ยืม
ควำมเสี่ยงจำกภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรดูแลรักษำ หลังจำกกำรลงทุนซื ้อที่ดนิ บริษัทฯ มีหน้ ำที่ดแู ลทรัพย์สนิ ซึ่งอำจจ
มีภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรป้องกันกำรบุกรุก และ/หรื อกำรดูแลรักษำอื่นๆ ตำมสมควร
ควำมเสี่ยงจำกควำมล่ำช้ ำในกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ำ เหตุผลของกำรลงทุนในครัง้ นี ้ส่วนหนึ่งมำจำกกำรสร้ ำงรถไฟฟ้ำ
ซึ่งหำกกำรก่อสร้ ำงมีควำมล่ำช้ ำ อำจส่งผลต่อยอดขำยอสังหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

การตลาดและการแข่ งขัน
ต้ นทุนในกำรซื ้อที่ดนิ ของกลุม่ บริษัทไม่สงู มำก และมีทำเลที่ตงั ้ อยู่ใกล้ ถนนใหญ่และสถำนีรถไฟฟ้ำ ประกอบกับกำร
ที่กลุม่ บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ ำง ทำให้ มนั่ ใจว่ำควบคุมต้ นทุนในกำรก่อสร้ ำงได้ เป็ นอย่ำงดี สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกำรอสังหำริ มทรัพย์รำยอื่นได้ ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทขำดแบรนด์ที่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรตังรำคำขำยต
้
่ำกว่ำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่มีชื่อเสียง
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ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทที่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ ดงั นี ้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน
-

เนื่องจำกรำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็ วในปี ที่ผำ่ นมำ รำคำน ้ำมันในประเทศได้ ปรับตัวลดลง แต่รำคำ
แก๊ สในประเทศไม่ได้ ปรับลดลงตำมตลำดโลก ทำให้ รำคำนำ้ มันกับรำคำแก๊ สใกล้ เคียงกัน ส่งผลให้ ปริ มำณกำรใช้
แก๊ สในภำคขนส่งลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ผู้บริ หำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำนำ้ มันกับรำคำแก๊ สยังไม่เพิ่มขึ ้น ปริ มำณกำรใช้ ในภำคขนส่งจะลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ธุรกิจจำหน่ำยแก๊ สไม่สำมำรถเติบโตได้ บริ ษัทจึงขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง
และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ

-

กลุ่มลูกค้ ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของบริ ษัทเป็ น
กลุ่มพลังงำน เมื่อรำคำน ้ำมันผัน ผวน ทำให้ รำยได้ ของกลุ่มลูกค้ ำลดลง และแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุ่ม ลูกค้ ำ
เปลี่ยนไปจำกเดิม โดยส่วนใหญ่หันมำใช้ นโยบำยชะลอกำรลงทุนและลดต้ นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อ
ยอดขำยของกลุม่ บริษัท
กลุม่ บริษัทจึงได้ สรรหำและพัฒนำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพเพื่อรองรับกำรขยำยกลุม่ ลูกค้ ำไปยังกลุม่ ที่ไม่ได้ อยู่ในธุรกิจ
พลังงำนเพียงอย่ำงเดียว ประกอบกับขยำยตลำดกำรให้ บริกำรทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปในภูมภิ ำค
ตะวันออกเพื่อขยำยฐำนลูกค้ ำ

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ าย
กำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซ LPG บริษัทจะวำงแผนกำรจัดหำก๊ ำซ LPG จำกผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่นซึ่งโดยทั่วไป
แล้ วจะทำกำรจัดหำจำกผู้ผลิตก๊ ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงอำจมี
ควำมเสี่ยงในกรณี ที่ ปตท.ไม่สำมำรถจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ให้ บริษัทได้ ด้วยเหตุใดก็ตำมหรื อทำกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ใน
ปริมำณที่ต่ำกว่ำที่บริษัทฯแจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ ของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทฯ เชื่อว่ำโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวมีไม่สงู มำกนัก เนื่องจำกโควตำกำรจัด
จำหน่ำยก๊ ำซ LPG ของผู้ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจ พลังงำน นอกจำกนีบ้ ริ ษัทฯ มีพนั ธมิตรทำง
กำรค้ ำคือผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 หลำยรำย และมีคลังสำรองก๊ ำซเป็ นของตนเอง ทำให้ บริ ษัท ฯ มัน่ ใจว่ำจะสำมำรถ
จัดหำ LPG ได้ ในเวลำที่ต้องกำร ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผ่ำนมำบริ ษัท ฯ ไม่เคยประสบปั ญหำในกำรจัดหำก๊ ำซ LPG อันเป็ นผล
จำกกำรปฏิเสธกำรจัดส่งของผู้ค้ำรำยใหญ่รำยดังกล่ำว

3. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่ งก๊ าซ
ผู้บริ หำรของกลุ่มบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรดูแล 2 ด้ ำนหลัก คือ 1) กำรดูแลทำงกำยภำพของคลังสินค้ ำ ให้
เชื่อมัน่ ได้ ว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำน โดยติดตังอุ
้ ปกรณ์ ควำมปลอดภัย และอุปกรณ์ ดบั เพลิ ง ที่มีประสิทธิภำพ
และเป็ นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทังได้
้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรคลังก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)
ในกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงสิง่ ปลูกสร้ ำงดังกล่ำวจำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน ตลอดจนมีกำรตรวจสอบเพื่อ
ต่อใบอนุญำตทุกปี เป็ นประจ ำทุกปี ทำให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่ำระบบคลังจัดเก็บก๊ ำซของบริ ษัท ฯเป็ นไปตำมมำตรฐำนควำม
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ปลอดภัย และ 2) กำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดเก็บและขนส่งก๊ ำซ โดยวำงระเบียบกำรทำงำนให้
พนักงำนตรวจสอบอุปกรณ์ ควำมปลอดภัยทุกวัน รวมทัง้ อบรมพนักงำนให้ มีควำมเข้ ำใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ได้ อ ย่ำง
เหมำะสม โดยพนักงำนที่ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำวต้ องได้ รับบัตรพนักงำนบรรจุก๊ำซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงำน
นอกจำกนี ้ กลุ่มบริ ษัทได้ ทำประกันคลังเก็บก๊ ำซ LPG และรถบรรทุกก๊ ำซ LPG ประเภทกำรประกันควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สนิ และทำประกันภัยประเภทควำมรับผิดชอบต่อบุคคลที่ สำม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบที่จะมีตอ่ กลุม่ บริ ษัท
ในกรณีที่เกิดอุบตั ภิ ยั ขึ ้น ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวทำให้ ผ้ บู ริหำรเชื่อว่ำเพียงพอต่อควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึ ้นและเป็ นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน
4. ความเสี่ยงจากกรณีท่ บ
ี ริษัทฯมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ มากกว่ าร้ อยละ 50
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ครอบครั วตรี วีรำนุวัฒน์ ถื อ หุ้นในบริ ษัท ฯจ ำนวน
411,504,396 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 51.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริษัท ฯ จึงทำให้ ครอบครัวตรี วีรำ
นุวฒ
ั น์ สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ อง
อื่นที่ต้องได้ รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ต้องได้ รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัท ฯได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรถ่วงดุลอ ำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้ กลุ่ม บุค คล
ดังกล่ำวมีอำนำจโดยไม่จำกัด ดังจะเห็นได้ จำกกำรจัดให้ มีกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของกรรมกำร
ทังคณะ
้
รวมทังแต่
้ งตังประธำนกรรมกำรบริ
้
ษัทมำจำกบุคคลภำยนอกซึ่งมิได้ มีควำมเกี่ยวพันในกำรบริ หำรงำน ซึ่งจะ
สำมำรถตรวจสอบ และสอบทำนกำรทำงำนตลอดจนถ่วงดุลอำนำจในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ ในระดับหนึ่ง
รวมทัง้ ช่วยในกำรกลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ในกำรนำเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
จำกกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อย (บริษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด) เพื่อประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งปั จจุบนั ได้ ซื ้อที่ดนิ แล้ ว
บำงส่วน โดยพิจำรณำทำเลที่ตงของที
ั้
่ดนิ โดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภำพในกำรเจริญเติบโตของที่ดนิ ซึ่งได้ รับอำนิสงส์
จำกกำรลงทุนของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ำ ที่คำดว่ำจะแล้ วเสร็จและสำมำรถเปิ ดให้ บริ กำรในช่วงต้ นปี 2562
ทังนี
้ ้ หำกโครงกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ ำดังกล่ำวเกิดควำมล่ำช้ ำ จะส่งผลต่อระยะเวลำโครงกำรของกลุ่มบริ ษัท นอกจำกนี ้
กลุม่ บริษัทไม่มีประสบกำรณ์ ในด้ ำนกำรตลำด และไม่มีตรำสินค้ ำที่เป็ นที่ร้ ูจัก กลุม่ บริษัทจึงวำงแผนในกำรร่วมทุนกับ ผู้
ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ ำสูธ่ รุ กิจใหม่
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ทรัพย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทมีทรัพย์สนิ ถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าทาง
บัญชี

TG

26.46

ค ้ำประกันวงเงินหนังสือค ้ำ
ประกันของ CAZ TT TG GG RE
รวม 160 ล้ ำนบำท

TT

44.60

1.3 ที่ดนิ 1 แปลงที่ ต.ทับมำ อ.เมือง จังหวัดระยอง
พื ้นที่รวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ

GG

6.85

1.4 ที่ดนิ 3 แปลงที่ ต.บ้ ำนฉำง อ.บ้ ำนฉำง จังหวัด
ระยอง พื ้นที่รวม 65 ไร่ 2 งำน 2.10 ตำรำงวำ
และ ที่ดนิ 1 แปลงที่ ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมืองระยอง
จังหวัดระยองพื ้นที่รวม 43 ไร่ 3 งำน 16 ตำรำงวำ
รวมที่ดนิ
2. อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
2.1 คลังเก็บก๊ ำซจังหวัดพิจิตร
2.2 คลังเก็บก๊ ำซจังหวัดปทุมธำนี

CAZ

183.80

ที่ดนิ 8 แปลงค ้ำประกัน วงเงิน
เบิกเกินบัญชี วงเงิน Factoring
และวงเงินหนังสือค ้ำประกัน
CAZ TT TG GG RE รวม
565.00 ล้ ำนบำท
ค ้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
และSoft Loan GG รวม 20 ล้ ำน
บำท
ค ้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ และหนังสือค ้ำประกันของ
CAZ รวม 355.00 ล้ ำนบำท

TG
TG

9.19
7.34

2.3 อำคำร 6 ชัน้ ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดนิ รำยกำร 1.2 ซึ่งใช้
เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และเป็ นพื ้นที่ให้ เช่ำ

TT

15.12

2.4 อำคำรชันเดี
้ ยว ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดนิ รำยกำร 1.4 ซึ่ง
ใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ และอำคำรโรงงำน

CAZ

68.89

รายการ
1. ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
1.1 ที่ดนิ 2 แปลง ที่ ต.บ้ ำนปทุม อ.สำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี
พื ้นที่รวม 7 ไร่
กำรใช้ งำน : ก่อสร้ ำงคลังเก็บก๊ ำซ
1.2 ที่ดนิ 17 แปลง ที่ซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.กำญจนำ
ภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม
กำรใช้ งำน : ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ของกลุม่ บริษัท
และพื ้นที่ให้ เช่ำ
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ภาระผูกพัน

261.71
ไม่มี
ค ้ำประกันวงเงินหนังสือค ้ำ
ประกันของ CAZ TT TG GG RE
รวม 160 ล้ ำนบำท
ค ้ำประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงิน Factoring และวงเงิน
หนังสือค ้ำประกัน CAZ TT TG
GG RE รวม 565.00 ล้ ำนบำท
ค ้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ และหนังสือค ้ำประกันของ
CAZ รวม 355.00 ล้ ำนบำท

รายการ
รวมอาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
3. ถังบรรจุแก๊ สและอุปกรณ์แก๊ ส
4. เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สำนักงำน

5. ยานพาหนะ
5.1 เพื่อใช้ ในกำรขนส่ง
จำนวน 30 คัน
- ควำมจุ 5 ตัน จำนวน 4 คัน
- ควำมจุ 8 ตัน จำนวน 9 คัน
- ควำมจุ 10 ตัน จำนวน 3 คัน
- ควำมจุ 15 ตัน จำนวน 12 คัน
- ควำมจุ 20 ตัน จำนวน 2 คัน
5.2 เพื่อใช้ ภำยในกำรดำเนินงำน
รวมยานพาหนะ
6. งานระหว่ างก่ อสร้ าง
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

มูลค่ าทาง
บัญชี
100.54
42.76
79.77

ไม่มี
ไม่มี

GG

33.18

ไม่มี

TG / TT / GG
/ RE / CAZ

6.03

ไม่มี

39.21
0.07
524.06

ไม่มี

กรรมสิทธิ์
TG
TG / TT /
GG / RE /
CAZ

TT / RE

ภาระผูกพัน

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

2.1 ใบอนุญาตและสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ


ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

สาระสาคัญของใบอนุญาต

TG

กรมธุรกิจพลังงำน

17 ก.ย.53

-

1. ใบอนุญำตเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7
- อนุญำตให้ เป็ นผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง
ประเภทก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่มีปริ มำณ
กำรค้ ำเกินกว่ำ 50,000 เมตริกตันต่อปี
มีหน้ าที่
1.1 ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
1.2 ยื่นแบบแสดงปริมำณกำรค้ ำนำ้ มัน
ประจำปี
- ก่อนทำกำรค้ ำไม่น้อยกว่ำ 45 วันโดย
ระหว่ำงปี สำมำรถเปลี่ยนแปลงปริ มำณ
กำรค้ ำได้
- นำส่งบัญชีถึงปริมำณ ที่ซื ้อ ผลิต ได้ มำ
จำหน่ำยไปแล้ ว และที่คงค้ ำง รวมทัง้
สถำนที่เก็บ ภำยในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
- ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน นำส่งแผนกำร
นำเข้ ำ ซื ้อ กลัน่ ผลิต ในช่วง 3 เดือน
ถัดไป
1.3 สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงในอัตรำร้ อยละ 1
ของปริมำณกำรค้ ำที่ได้ ยื่นขอควำม
เห็นชอบ โดยในแต่ละวันต้ องไม่ต่ำกว่ำ
ร้ อยละ 70 ของปริมำณน ้ำมันที่ต้องสำรอง
และเฉลี่ยทังเดื
้ อนต้ องไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่
ต้ องสำรอง
1.4 นำส่งเงินเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
ประเภทกำรจำหน่ำยตำมอัตรำที่กำหนด
เป็ นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วันนับจำก
สิ ้นเดือน ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลังงำนได้ ยกเลิกกำรนำส่งเงิน
เข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับกำร
จำหน่ำยที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 2
กุมภำพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป
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บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

กรมธุรกิจพลังงำน

28 ธ.ค. 60

31 ธ.ค.61

สาระสาคัญของใบอนุญาต
2. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรคลังก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2)
3. บริษัทฯได้ รับอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรคลัง
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวที่คลังก๊ ำซ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมพิจิ ตร .
นครสวรรค์ - พิษณุโ ลก ต.หนองหลุม อ.วชิร
บำรมี จังหวัดพิจิตร
อนุ ญ ำตให้ ใช้ ถั ง เ ก็ บ ก๊ ำซ และจ่ ำ ย ก๊ 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
ซึ่งเก็บก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวได้ ทัง้ สิน้ จ ำนวน
2,001,380 ลิต ร โดยแต่ล ะถัง ถูก กำหนดวัน
ทดสอบครบวำระครัง้ ต่อไปวันที่ 31 สิงหำคม
พ.ศ. 2565

15 ม.ค. 61

TT

31

สำนักวิศวกรรมควำม
ปลอดภัย กรมขนส่ง
ทำงบก

26 ม.ค. 60
5 มี.ค.58

31 ธ.ค. 61

25 ม.ค.63
4 มี.ค.61

4. บริษัทฯได้ 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 ซึ่งเก็บก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวได้ ทงสิ
ั ้ ้น
จำนวน 800,552 ลิตร โดยแต่ละถังถูกกำหนด
วันทดสอบครบวำระครัง้ ต่อไปวันที่ 8
มกรำคม พ.ศ. 2562
1. หนังสือให้ ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผู้ตดิ ตังส่
้ วน
ควบและเครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ 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. 59

10 พ.ค. 63

1. ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้ วยรถที่ใช้ ในกำรขนส่งด้ วยสัตว์หรื อสิ่ง ของ
(ขส.บ. 12 ง.)
2. ใบรั บรองมำตรำฐำนคุณ ภำพบริ กำรขนส่ง
ด้ วยรถบรรทุก

21 ก.พ. 48

-

3. ใบรั บแจ้ งเป็ นผู้ขนส่งน ำ้ มันเชื อ้ เพลิง (นพ.
110) ได้ แจ้ งเป็ นผู้ขนส่งนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำม
มำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ ำน ้ำมัน

4 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 61

4. ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรถั ง ขนส่ ง ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก. 2)
ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรถั ง ขนส่ ง ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว จำนวน 23 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงำนออกให้ แก่บริ ษัท จี แก๊ ส โลจิสติกส์
จำกัด เพื่อแสดงว่ำบริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับอนุญำต
ประกอบกิ จ กำรควบคุม ประเภทที่ 3 ตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมนำ้ มันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
2542

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม

20 ก.ค. 60

19 ก.ค. 63

5. ใบอนุญ ำตทะเบีย นแท็งก์ ยึด ติดถำวร (วอ/
อก .22)
ใบอนุญำตทะเบียนแท็งก์ยึดติดถำวร จำนวน
4 ใบ ซึ่งกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรมออกให้ บริ ษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์
จำกัด เพื่ออนุญำตให้ เป็ นผู้ขนส่งแอมโมเนีย
ไฮดรัส

กรมธุรกิจพลังงำน

23 มิ.ย. 60

31 พ.ค. 63

1 ใบรับรองเป็ นผู้ทดสอบและผู้ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1)
- บริษัทได้ ใบรับรองกำรประกอบธุรกิจ
เป็ นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภำพคุณภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียม
เหลว และตรวจสอบระบบท่อก๊ ำซ อุปกรณ์

กรมธุรกิจพลังงำน

RE

32

บริษัท

ผู้ออกใบอนุญาต

กรมธุรกิจพลังงำน



วันที่ออก

วันทีหมดอายุ

23 มี.ค.58

22 มี.ค.61

สาระสาคัญของใบอนุญาต
ต่ำงๆ และสภำพควำมเรี ยบร้ อยของกำรติดตัง้
ระบบท่อก๊ ำซและอุปกรณ์ตำ่ งๆ
- โดยมีกำรแจ้ งชื่อหัวหน้ ำควบคุมกำร
ทดสอบ 7 ท่ำน วิศวกรทดสอบ 3 ท่ำนและ
ผู้ชำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไม่ทำลำยสภำพ
เดิม
2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนที่ใช้
ก๊ ำซธรรมชำติ (ประเภทนิตบิ คุ คล)
(สธช./ฟ2/1)

สัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัท

คู่สัญญา

วันที่
เริ่มต้ น

วันทีหมดอายุ

TG

ผู้ค้ำมำตรำ 7

30 พ.ย.60

31 ธ.ค. 63

จำนวน 3 รำย

สาระสาคัญของสัญญา
1. บริษัท ปตท. จำกัด
1.1 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงบก)
1.2 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงเรื อ)
โดยมีเงื่อนไขต้ องวำงหลักประกันตำมวงเงินซื ้อขำยเป็ น

1 เม.ย. 60

31 มี.ค. 61

1 ม.ค. 60

31 ธ.ค. 62

มูลค่ำ 40 ล้ ำนบำท
2. บริษัท สยำมแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมีคลั ส์ จำกัด
2.1 สัญญำซื ้อขำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ทำงบก)
โดยมีเงื่อนไขต้ องวำงหลักประกันตำมวงเงินซื ้อขำยเป็ น
มูลค่ำ 15 ล้ ำนบำท
3. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
3.1 สัญญำมอบหมำยเก็บสำรองก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว
เหลวแทนกัน โดยมีเงื่อนไขกำรชำระเงินในอัตรำ 890บำท
ต่อเมตริกตันต่อเดือน ค่ำบริกำรสูบถ่ำย ก๊ ำซ อัตรำ 0.15
บำท ต่อกิโลกรัม
3.2 สัญญำบริกำรให้ เช่ำพื ้นที่ถงั เก็บก๊ ำซ ปิ โตรเลียมเหลว
โดยมีเงื่อนไขกำรชำระเงินในอัตรำเหมำ จ่ำย 500 ต่อเดือน
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บริษัท

คู่สัญญา
บริษัท เอส ซี
คอร์ ปอเรชัน่
จำกัด

วันที่
เริ่มต้ น

วันทีหมดอายุ

ข้ อเสนอบริกำร

สาระสาคัญของสัญญา
1. ข้ อเสนอบริกำรผ่ำนคลังเก็บพร้ อมระบบจ่ำยก๊ ำซ LPG ทำง
รถยนต์
2. ข้ อเสนอบริ กำรผ่ำนคลังเก็บและขนส่งก๊ ำซ LPG ทำงเรื อ
พร้ อมระบบจ่ำยก๊ ำซ LPG ทำงรถยนต์
TG ใช้ บริกำรบริษัทดังกล่ำว ใน 3 ลักษณะ คือ
-

ขนส่งก๊ ำซทำงเรื อ จำกท่ำเรื อ คลังก๊ ำซเขำบ่อ ยำ ถึง
ท่ำเรื อคลังก๊ ำซบำงปะกง

-

ค่ำใช้ บริ กำรผ่ำนคลังจำกกำรรับแก๊ สทำงเรื อเพื่อจ่ำย
แก๊ สรถยนต์

-

ค่ำใช้ บริกำรผ่ำนคลังกรณีเปลี่ยนรถขนถ่ำยก๊ ำซ

ทังนี
้ ้ ค่ำบริกำรดังกล่ำวกำหนดที่อตั รำคงที่ตอ่ กิโลกรัม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย / การบริหารงานในบริษัทย่ อย และกิจการร่ วมค้ าของ
บริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรที่สำมำรถเอือ้ ประโยชน์กับบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขัน โดยกำรลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทจะต้ องมีอำนำจควบคุมหรื อกำหนดนโยบำยบริหำร ส่วนในบริษัทร่วมจะต้ องมีสิทธิ
ในกำรส่งตัวแทนของบริษัทเข้ ำร่วมในกำรเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
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ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษัทฯ มิได้ มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้ อง ซึ่งอำจทำให้ กลุม่
บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบในทำงลบ หรื อต้ องชดใช้ คำ่ เสียหำยเป็ นมูลค่ำเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อย่อ
ชื่อบริษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้
วันแรกที่ซื ้อขำยหุ้น
โทรศัพท์
โทรสำร
นักลงทุนสัมพันธ์
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: TAKUNI
: บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
: 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร 10160
: จัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว ให้ บริกำรขนส่งทำงบก
ให้ บริกำรก่อสร้ ำง ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับระบบก๊ ำซ และ
ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
: www.takunigroup.com
: 600,000,000 บำท
: 400,000,000 บำท
: 1,200,000,000 หุ้น
: 0.50 บำท
: 19 สิงหำคม 2557
: 02-455-2888
: 02-455-2763
: นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
092-252-1277
nita@takuni.com

เลขำนุกำรบริษัท

: นำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์
02-455-2888
thanasa.k@takuni.com

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

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

ผู้สอบบัญชี

: นำงณัฐพร พันธ์อดุ ม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตี ้ ทำวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-286-9999, 02-344-1000

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเป็ นหุ้นสำมัญที่ออก 600,000,000 บำทและชำระแล้ ว
400,000,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำทต่อหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
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การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
บริษัทฯ ได้ รับอนุมตั จิ ำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2558 ให้ ออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท มีรำยละเอียดดังนี ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ไม่
เกิน 400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (Right Offering ) โดยไม่คิด
มูลค่ำในอัตรำกำรจองซื ้อ 1หุ้นสำมัญเพิม่ ทุน จะได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภำยหลังกำรครบกำหนดกำรจองซือ้ หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2559 มีผ้ ถู ือหุ้นมำใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสำมัญจำนวน 399,999,874 หุ้น บริ ษัทฯ สำมำรถ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้ จำนวน 399,999,874 หน่วย รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W)
เป็ นดังนี ้
ชื่อ
:
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (“TAKUNI-W”)
ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออก

:

399,999,874 หน่วย

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

:

ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื อ้ หุ้นสำมัญ ได้ 1 หุ้น
เว้ นแต่กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ

:

2 บำท

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 18 มกรำคม 2559

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

5 ปี นับจำกวันที่ อ อกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ เมื่อ
ครบกำหนดอำยุของใบสำคัญ แสดงสิทธิจ ะไม่มีกำรขยำย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลำกำรใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ รวม 6 ครัง้
ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม 2559
ครัง้ ที่ 2 วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม 2560
ครัง้ ที่ 3 วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม 2561
ครัง้ ที่ 4 วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม 2562
ครัง้ ที่ 5 วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม 2563
ครัง้ ที่ 6 ซึ่งเป็ นครัง้ สุดท้ ำยวันที่ 17 มกรำคม 2564

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สทิ ธิ

:

ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำร
ใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
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การใช้ สิทธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560 เป็ นกำรใช้ สทิ ธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท ทำคูนิ
กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมำใช้ สทิ ธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560 เป็ นกำรใช้ สทิ ธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท ทำคูนิ
กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 21 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดมำใช้ สทิ ธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ได้ มีกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ TAKUNI-W
เนื่องจำกมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
การปรับสิทธิครัง้ ที่ 1 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 มีนำคม 2560
อัตราการใช้ สิทธิเดิม :

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

2 บำทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

อัตราการใช้ สิทธิใหม่ :

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

1.97 บำทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1.02 หุ้น

การปรับสิทธิครัง้ ที่ 2 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 มีนำคม 2561
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อัตราการใช้ สิทธิเดิม :

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

1.97 บำทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

อัตราการใช้ สิทธิใหม่ :

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

1.93 บำทต่อหุ้น
1 หน่วยต่อ 1.04 หุ้น

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติ
บุคคลและ กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย พิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่ำบริษัทฯ อำจ
กำหนดให้ กำรจ่ำยเงินปั นผลมีอตั รำน้ อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ ำงต้ นได้ หำกบริ ษัท ฯ มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องนำเงินกำไรสุทธิ
จำนวนดังกล่ำวมำใช้ เพื่อขยำยกำรดำเนินงำนของบริ ษัทต่อไป ทัง้ นี ้ มติของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผล
จะต้ องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจ
อนุมตั ใิ ห้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ และและจะดำเนินกำรรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมต่อไป
กาไรสุทธิ
(เฉพาะกิจการ)

จานวนหุ้นที่
จ่ ายเงินปั นผล

อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
ต่ อกาไรสุทธิ (%)

จานวนเงิน
(หน่ วย : บาท )

% การจ่ ายเงิน
ปั นผล

2560

32,187,308

800,000,000

0.03500

28,000,000

86.99

2559

22,598,348

800,000,000

0.03125

25,000,000

110.63

2558

28,616,088

800,000,000

0.03270

26,156,000

91.40

ผลการ
ดาเนินงานปี
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โครงสร้ างการจัดการ
บริษัทฯ ได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 22 มกรำคม 2561 มีโครงสร้ ำงกำรจัดกำรดังนี ้
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โครงสร้ ำงองค์ กรของบริ ษั ท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ ห ำร โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท มี
คณะกรรมกำรชุดย่อ ย 6 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น และคณะกรรมกำรควำม
ยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท
ณ 22 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน
 กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน
( ร้ อยละ 44 ของกรรมกำรทังคณะ
้
)
 กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร) 2 ท่ำน ( ร้ อยละ 28 ของกรรมกำรทังคณะ
้
)
 กรรมกำร 2 ท่ำน
( ร้ อยละ 28 ของกรรมกำรทังคณะ
้
)
คณะกรรมกำรบริ ษัท ในฐำนะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบำทหน้ ำที่กำกับดูแลกำรบริ หำรจัดกำรงำนของบริ ษัทฯ ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษั ทฯ โดยมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อกำรสร้ ำง
มูลค่ำให้ แก่กิจกำร รวมทังสร้
้ ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ภำยใต้ ควำมเชี่ยวชำญ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสีย
กรรมกำรบริษัททุกท่ำนต้ องมีควำมเข้ ำใจในหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท และมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมธุรกิจหรื อจรรยำบรรณ โดยยึดถือตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท
ดังนี ้
1. ต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่ เหมำะสมกับกำรดำเนิน ธุรกิจของ
บริ ษัทฯ มีควำมซื่ อสัตย์ต่อหน้ ำที่ มีวิสยั ทัศน์ รวมทัง้ จะต้ องอุทิศเวลำให้ กับบริ ษัทเพื่ อจะได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ อย่ำง เต็มที่ และมี
อำนำจในกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่ กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะ
ที่แสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมที่ จะได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ บริหำรจัดกำรกิจกำรที่ มีมหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมที่ สำนักงำน
กลต. กำหนด
3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้ รับประกำศนี ยบัตรกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำก
สมำคม ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรื อเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือน นับจำกวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4. กรรมกำรบริ ษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษัท จดทะเบียนและบริ ษัทย่อยที่ ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
เกินกว่ำ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมกำรคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ นๆ เกินกว่ำ 5
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของกรรมกำรท่ำนดังกล่ำว
5. ประธำนกรรมกำรบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร (MD) เพื่อให้ เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดั กำรอย่ำงชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดั กำร มี
อำนำจบริหำรและอนุมตั วิ งเงินไม่จำกัด
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องทรำบ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทัง้ ประสำนให้ มีกำร
ปฏิบตั ติ ำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ กำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมที่ ผ้ ถู ือ หุ้นอนุมัติและตำม
กฎหมำยที่ ใช้ บังคับกับบริ ษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อ บังคับ มติที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น และมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ อ งใช้ วิจ ำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้ วยควำม
รั บผิดชอบ ควำมซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ต และควำมระมัดระวังเพื่ อ รั กษำผลประโยชน์ สูง สุดของบริ ษัทฯ โดยมีหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีอ ำนำจและหน้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี
สำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้ มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ ที่ ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
3. พิจำรณำอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในที่ เหมำะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอย่ำงน้ อยทุกปี
4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรให้ เป็ นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน
5. กำกับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สนิ ที่สำคัญ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจ ำรณำอนุมัติโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน มีอ ำนำจแต่งตั ง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่ นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่ แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ที่ กำหนดนัน้ ต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอ ำนำจที่ ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้ จัดกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว
สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท
ฯ หรื อบริษัทย่อย (ถ้ ำมี) ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่ เป็ นไปตำม นโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
และอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
7. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และรับผิดชอบกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐำนะ กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
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8. คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรคนหนึ่ งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่ นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้ บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท เห็น สมควรและภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท เห็นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อ แก้ ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ กำรมอบ
อำนำจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ บคุ คลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรที่ ตนหรื อบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดที่ จะทำขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ำ มี ) ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ /หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรื อ
ประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น กำรอนุมตั ริ ำยกำรที่ เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดให้ มีกำรจัดทำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผลกำรประเมินจะนำมำใช้ เป็ นกรอบในกำรพิจำรณำบทบำท
กำรปฏิบตั ิงำนในหน้ ำที่ ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ และนำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของกรรมกำร
ตลอดจนนำข้ อเสนอ แนะนำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนต่อไป

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ หรื อนำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ หรื อนำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ สองในสำมคนนี ้ลงลำยมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และประวัตกิ ารอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นกรรมการ

ชื่อ – สกุล

1 นำยวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
.

ประเภทกรรมการ

6 นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
.

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ /
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร)
ประธำนกรรมกำรบริหำร /
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง /
ประธำนกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต
และคอร์ รัปชัน่
กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร

7 นำงสำวนิตำ
.

กรรมกำร (ที่เป็ นผู้บริหำร) /
กรรมกำรบริหำร

2 นำยเจริ ญ ประจำแท่น
.

3 นำยกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
.
ั น์
5 นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
.

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

8 นำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว
.

กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร

โดยมีนำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรที่ประชุม
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วันที่ได้ รับ
ตาแหน่ ง

ครัง้ ที่ 1 19/12/2555
ครัง้ ที่ 2 17/4/2557
ครัง้ ที่ 3 26/4/2559

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 1

19/12/2555
4/4/2556
27/4/2558
26/4/2560
3/5/2559

ประวัตกิ ารอบรม
เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ น
กรรมการ 1/
DCP / RCP

DAP / DCP / ACP /
QFR

DAP

ครัง้ ที่ 1 26/3/2550
ครัง้ ที่ 2 17/4/2557
ครัง้ ที่ 3 26/4/2560

DAP

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3

DAP

26/3/2550
27/4/2558
26/4/2560
19/12/2555
4/4/2556
26/4/2559

ครัง้ ที่ 1 26/4/2559

DAP / DCP / CSP /
EDP

DAP

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 31 ธันวาคม 2560
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครัง้ การประชุม

ชื่อ – สกุล

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

นายวิศิษฎ์
นายเจริ ญ

อัครวิเนค
ประจาแท่ น

นายกวีวัฒน์
นายประเสริ ฐ

ทรงสกุลเกียรติ 1/
ตรี วีรานุวัฒน์

นางสาวกาญจนา ริ มพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
นายสมชัย
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ตรี วีรานุวัฒน์
ก้ านบัวแก้ ว 2/

การประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษัท

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ
บริ หาร

การประชุม
คณะกรรมการ
อิสระ

(จานวน 7 ท่ าน)

(จานวน 3 ท่ าน)

(จานวน 3 ท่ าน)

(จานวน 4 ท่ าน)

(จานวน 3 ท่ าน)

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
7 ครั ง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
6 ครั ง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
3 ครั ง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
13 ครั ง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
2 ครั ง้

7/7
7/7
7/7
7/7

5/6
6/6
6/6
-

3/3
3/3
3/3
-

13/13

2/2
2/2
2/2
-

6/6
7/7
7/7

-

-

10/13
13/13
13/13

-

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำหนด
ค่ำตอบแทนดังนี ้

1.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น สำมัญ ประจ ำปี 2560 เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษำยน 2560 ได้ มี ม ติ อ นุมัติก ำรจ่ ำ ยค่ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทปี 2560 ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการ
ประธำนกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร ( ที่เป็ นผู้บริหำร )
กรรมกำร

ค่ าตอบแทนรายเดือน / คน

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ / คน

30,000 บำท
30,000 บำท
25,000 บำท
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บำท
10,000 บำท

ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม เงินบำเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิ ้นไม่
เกิน 2,000,000 บำทถ้ วน
สำหรับในปี 2560 มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำเบี ้ยประชุม ดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าบาเหน็จกรรมการ
รวม
ชื่อ – สกุล
กรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี 2560)
( บาท )
1. นำยวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
360,000.00
83,108.11
443,108.11
2. นำยเจริ ญ ประจำแท่น
360,000.00
88,648.65
448,648.65
3. นำยกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
300,000.00
88,648.65
388,648.65
ั น์
70,000.00
38,783.78
108,783.78
4. นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
5. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
60,000.00
33,243.24
93,243.24
6. นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
70,000.00
38,783.78
108,783.78
7. นำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว
70,000.00
38,783.78
108,783.78
รวม
1,020,000.00
270,000.00
410,000.00
1,700,000.00

1.2 ค่ าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น
- ไม่มี
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เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้
นำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักท รัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้ ำที่ดงั นี ้
1.ให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้ อกฎหมำย ระเบียบและข้ อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัท และติดตำมให้ มี
กำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้ องและสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร
2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท และฝ่ ำยบริ หำร ดูแลและประสำนงำนด้ ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ ำเนินกำรให้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำรบริษัท
3. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึง
ปฏิบตั ติ ำ่ ง ๆ
4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทังติ
้ ดตำมให้ มีกำรปฏิบัติ
ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
5. ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตำมระเบียบและข้ อกำหนดของกลต. และ
ตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
6.1 ทะเบียนกรรมกำร
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริหำร
8. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ และกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ กบั
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
10. ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท

ตาแหน่ ง

ชื่อ – สกุล
1.

นำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์

เลขำนุกำรบริษัท

หมายเหตุ : 1/
CSP
CRP
ACPG
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= Company Secretary Program
= Company Reporting Program
= Anti-Corruption: The Practical Guide

ประวัตกิ ารอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นเลขานุการบริษัท 1/
CSP / CRP / ACPG

ผู้บริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 ได้ มีกำรแต่งตังเปลี
้ ่ยนแปลงตำแหน่ง
ผู้บริหำรเพื่อกำรบริหำรงำนที่เหมำะสมและมีคณ
ุ ภำพ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี ้
ชื่อ-สกุล

1.

นำยประเสริฐ

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

2.
3.
4.
5.
6.

นำงสำวนิตำ
นำยเจริญชัย
นำงสำวฉัตรประภำ
นำงฐิตมิ ำ
นำยทศพล

ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
อำนำจสมบูรณ์สขุ
จันทร์ ศรี
ธนำปกิจ
ผลิตำภรณ์

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ /
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจแก๊ สและพลังงำน /
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจก่อสร้ ำงน ้ำมันและแก๊ ส /
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจก่อสร้ ำงทัว่ ไป /
รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบริหำรงำนทัว่ ไป
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจทดสอบ
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี / กำรเงิน
รองกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร (ตำมเกณฑ์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หำรของบริ ษัทในรู ปของเงินเดือ น
โบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี ้

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส

ปี 2560
( 12 ท่ าน )
23.63
1.65

( หน่วย : ล้ ำนบำท )
ปี 2559
ปี 2558
( 12 ท่ าน )
( 6 ท่ าน )
17.62
1.28

9.29
1.35

ค่ าตอบแทนอื่น
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ 1/
0.25
0.21
0.18
มี
รถประจำตำแหน่ง
มี
มี
รวม
25.53
19.11
10.82
หมายเหตุ : 1/ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ จดั ให้ มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพโดยบริ ษัทสมทบในอัตรำส่วนร้ อ ยละ
2 ของเงินเดือน ส่วนบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2559 - 2560 ไม่มีกำรจ่ำย
โบนัสและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีนโยบำยด้ ำนกำรฝึ กอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีกำรจัดเข้ ำ
ฝึ กอบรมและพัฒนำทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท ซึ่งบริ ษัทฯ ส่งกรรมกำรและผู้บริ หำรเข้ ำร่ วมอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ กับ
หลำยสถำบัน เช่นหลัก สูตร Director Accreditation Program (DAP) , หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื ้นฐำนที่จำเป็ นสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หลักสูตร
ต่ำง ๆ ที่เป็ นควำมรู้ใหม่ที่จัดขึ ้นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถำบันวิชำชีพต่ำง ๆ โดยในปี 2560 และ ปี
2559 มีกรรมกำรเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมดังนี ้
 นำยกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ ตำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบ
- เข้ ำรั บกำรฝึ กอบรมหลัก สูตร Director Accreditation Program (DAP) จำก สมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2017
- เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร จับประเด็นสำคัญในรำยงำนของผู้สอบบัญชีตำมมำตรฐำนใหม่ จำก สภำ
วิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2/60
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร กฎหมำยใหม่ด้ำนภำษี อำกร และกฎหมำยภำษี ที่ดินกับสิ่งปลูกสร้ ำง จำก
สมำคมสำนักงำนบัญชี & กฎหมำย
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร รู้ทันเข้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่สำคัญและเข้ ำใจรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชี จำก สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1/60
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร ก้ ำวทันมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ในอนำคตที่จะนำมำใช้ ใน
ปี 2562 และ 2563 จำก สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รุ่นที่ 1/60
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีของไทย จำก สภำวิชำชีพบัญชี ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2/60
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 จำก สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รุ่นที่
2/60 (หลักสูตรย่อย 101)
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จำก สภำวิชำชีพบัญชี ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ รุ่นที่ 3/60
 นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ตำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบริหำรงำนทัว่ ไป
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ EDP class of Year 2017
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร พลังงำนสำหรับผู้บริ หำร EEP จำก สถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่3
 นำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ ตำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี/กำรเงิน
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital market จำกจำก สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4
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-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร PwC Thailand Symposium 2017 ‘Dealing with disruption and adapting
of survive and thrive’
-เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมหลักสูตร IFRS15 จำกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
-เข้ ำรั บกำรฝึ กอบรมหลักสูตร โครงกำรทุนอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรวิเครำะห์ และบริ หำรควำมเสี่ย ง
โครงกำรลงทุน เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิม่ ของกิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน จำกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นอกจำกนี ้ กรณี ที่บริ ษัทมีกำรขยำยกำรดำเนินธุรกิจ และโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ของบริ ษัท บริ ษัทฯ จะเชิญ
กรรมกำรของบริษัทเข้ ำมำมีสว่ นร่วมในกำรเข้ ำเยี่ยมและตรวจสอบควำมคืบหน้ ำของโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอ

แผนการสืบทอดงาน
แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นถึงควำมสำคัญ ของกำรกำหนดแผนสืบทอดงำน กรณี ที่ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร /
กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่ในตำแหน่งเพื่อเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้ อมให้ เกิดควำมมัน่ ใจ
ว่ำ กำรบริหำรงำนของบริ ษัทจะดำเนินต่อไปได้ อย่ำงรำบรื่ น และมีผ้ ทู ี่สำมำรถรับผิดชอบทดแทนกันได้ ตำมควำมเหมำะสม
โดยมีนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนดังนี ้
1. วิเครำะห์ และกำหนดตำแหน่งที่ควรวำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่งงำน โดยเฉพำะตำแหน่งงำนระดับผู้บริ หำร
หรื อตำแหน่งงำนที่สำคัญในแต่ละสำยงำน โดยจัดทำมำตรฐำน Competency level ให้ เหมำะสมกับแต่ละ
ตำแหน่งงำนเพื่อวำงแผนกำรสร้ ำงผู้สืบทอดตำแหน่งงำนได้ อย่ำงเหมำะสม
2. กำหนดนโยบำย และวีธีสรรหำที่หลำยหลำย โดยขยำยขอบข่ำยกำรคัดเลือกในตำแหน่งงำนที่สำคัญ ตังแต่
้
อยู่ในสถำนศึกษำ และขยำยควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรร่ วมกับสถำบันกำรศึกษำในทุกๆสำขำวิช ำ
และคัดเลือ กบุคคลำกรจำกทัง้ ภำยในและภำยนอกบริ ษัท เพื่อ ให้ ได้ บุคคลำกรทดแทนที่ มีคุณภำพ และ
คุณสมบัตทิ ี่เหมำะสมสอดคล้ องกับตำแหน่งงำนที่กำหนด
3. วำงแผนกำรพัฒนำ กำกับติดตำม และกำรประเมินควำมสำมำรถ และศักยภำพของบุคคลำกรที่กำหนดให้
เป็ นผู้สืบทอดตำแหน่งงำน โดยใช้ ระบบมำตรฐำนกำรสอนงำน (On the Job Training / OJT) เป็ นปั จจัยใน
กำรถ่ำยทอดงำนและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
4. ผลักดันบุคคลำกรที่มีอยู่ในสำยงำนเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกันขึ ้นมำทำงำนทดแทน
5. กำหนดนโยบำยให้ เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับพนักงำนที่มีผลกำรประเมิน Competency ที่ดีเพื่อ
รักษำบุคลำกรที่มีศกั ยภำพ

51

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 จำนวนพนักงำนทังหมดของกลุ
้
ม่ บริษัท (ไม่รวมผู้บริหำร) มีดงั นี ้
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ำยขำย
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ฝ่ ำยจัดซื ้อ
ฝ่ ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
ฝ่ ำยกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำน
ฝ่ ำยคลังก๊ ำซ
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริหำร
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
7
5
6
5
20
17
2
2
2
2
2
2
11
8
1
51
41

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ำยบริหำรงำนทัว่ ไป
ฝ่ ำยวิศวกรรม
ฝ่ ำยคลัง
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
11
16
13
7
1
1
8
19
38

บริษัท ราชพฤกษ์ วศิ วกรรม จากัด
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ำยบริหำร
ฝ่ ำยทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ ำยธุรกำร
ฝ่ ำยควำมปลอดภัย
ฝ่ ำยขำย
รวม
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จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
10
2
93
83
12
12
1
6
9
6
125
109

บริษัท จีแก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ำยจัดส่ง
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
28
32
28
32

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด 1/
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ฝ่ ำยโรงงำนประกอบกำร
17
18
ฝ่ ำยก่อสร้ ำง
132
101
ฝ่ ำยสนับสนุน
44
15
รวม
193
134
1/
หมายเหตุ :
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 ( ถือหุ้นโดยบริษัท TT ในอัตรำ
ร้ อยละ 51.30 )
ฝ่ ายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี พนักงำน (ไม่รวมผู้บริ หำร) ทัง้ หมด 416 คน และ
354 คน ตำมลำดับ โดยได้ จ่ำยค่ำตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิน ให้ แก่ พนักงำน ได้ แก่ เงินเดือ น โบนัส กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
ประกันสังคม และค่ำล่วงเวลำ เป็ นจำนวนรวม 295.59 ล้ ำนบำท และ 193.20 ล้ ำนบำท ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ยได้
กำหนดให้ มีกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ เดือนมิถนุ ำยน 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัว
หลวง จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้ พนักงำนทำงำนกับบริษัทในระยะ
ยำว

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี –

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุม่ บริษัทเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรเสริ มสร้ ำงทักษะควำมชำนำญและกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร จึงได้
กำหนดให้ มีกำรจัดกำรฝึ กอบรมพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยได้ มีกำรจัดทำแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี ทงในรู
ั ้ ปแบบกำรอบรม
ภำยใน อำทิเช่น กำรจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงำนใหม่ และกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกเป็ นผู้อบรมตำมหลักสูตรวิช ำ
ต่ำงๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับส่วนงำนของพนักงำนแต่ละแผนก
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การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้ นให้ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำรใช้ ทรั พยำกร กำรดูแลรักษำทรั พย์ สิน เพื่อให้ กำรดำเนินงำนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุด โดยบริ ษัทฯ กำหนดให้ คณะผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หำร
ตังแต่
้ ระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไป ทำหน้ ำที่พจิ ำรณำควำมเหมำะสมของขอบเขตภำระควำมรับผิดชอบ แผนกำรปฎิบตั งิ ำน ผล
กำรประเมินควำมเพียงพอ คุณภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฎิบตั ติ ำมระเบียบ
กฎหมำย รวมถึงข้ อบังคับของรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้ ำงอิงกรอบแนวปฎิบตั ดิ ้ ำนกำรควบคุม
ภ ำ ย ใ น ข อ ง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่ ง ก ำ ห น ด
องค์ประกอบหลักที่จำเป็ นในกำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ ำน ได้ แก่
(1) กำรควบคุมภำยในองค์กร
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(3) กำรควบคุมกำรปฎิบตั งิ ำน
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล และ
(5) ระบบกำรติดตำม
คณะผู้ต รวจสอบภำยในได้ ส อบทำนประสิท ธิ ผ ลของกำรควบคุม ภำยในและรำยงำนผลกำรปฎิ บัติง ำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยมีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
บริ ษัท ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯมีควำมเพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถป้องกันกำรนำทรัพย์สินไปใช้ โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินตำมระบบได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมสำคัญและ
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจที่ทำให้ บริ ษัท ฯมีระบบกำรบริ หำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็ นส่วนสำคัญในกำรส่งเสริ มกิจกำร
ของบริ ษัท ฯให้ มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อ เนื่ อ งและมั่นคงต่อ ไป ซึ่งจะก่อ ให้ เกิดควำมเชื่ อ มั่นแก่ผ้ ถู ื อ หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ฯในระยะยำว บริ ษัทฯจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้ เผยแพร่
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ กรรมกำรและพนักงำนทุกระดับเข้ ำใจและถือ ปฏิบตั ิตำม ซึ่งมีเนือ้ หำครอบคลุมหลัก
สำคัญ ดังนี ้
 กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำวบริ หำรงำนด้ วยควำมรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด
ต่อ ผู้ถือ หุ้นดูแลไม่ให้ เกิดปั ญ หำกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และรั บผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำต่อ
ตนเอง
 ดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมโปร่ งใสมีคณ
ุ ธรรมสำมำรถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ำย
 ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมระมัดระวัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ ำนควำมเสี่ยง โดยให้ มีกำรประเมิน วำงกลยุทธ์แก้ ไข
และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอ
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ มีกำรกำหนดจรรยำบรรณของบริษัท ฯขึ ้น เพื่อให้ กรรมกำร ฝ่ ำยบริหำร และพนักงำนทุกคน
ถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเพื่อให้ เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงได้ กำหนดนโยบำย และ
ทิศทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท โดยให้ ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
กำกับดูแลฝ่ ำยบริหำรให้ ดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้นภำยใต้
ข้ อกำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมกำรทุกท่ำนและฝ่ ำยบริ หำร เข้ ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อเป็ นกำรเพิม่ พูนควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับบทบำทหน้ ำที่ของกรรมกำรและฝ่ ำยบริหำร
ดังนัน้ จึงกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯได้ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยให้ บริ ษัท ฯถือ ปฏิ บตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดี โดยครอบคลุม
หลักกำรดังต่อไปนี ้
1. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. คณะกรรมกำรมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ บริษัทฯบริหำรงำนด้ วยควำมรอบคอบ และคำนึง ถึงควำม
เสี่ยงอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
3. กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้ วยควำมโปร่งใส และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน
4. กำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็ นสำคัญ
บริษัทฯตระหนักและให้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยำยำมรักษำไว้ ซึ่งสิทธิของผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสำหรับกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิ ธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกันดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น
1 หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
2. สิทธิในการรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ มีสิทธิในกำรรั บทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี โดยบริ ษัท ฯได้ จัดทำเอกสำรประกอบคำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนประจำปี ที่ครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญที่
เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของบริษัทฯอย่ำงชัดเจน และครบถ้ วนแล้ ว
3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัทฯได้ จัดทำงบกำรเงินที่มีค วำม
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ รับรองทั่วไป โดยงบกำรเงินของบริษัทฯ
ได้ ผำ่ นกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็ นอิสระ และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
4. สิทธิท่ จี ะได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ โดยบริ ษัทฯจัดทำรำยละเอียดกำร
คำนวณเงินปั นผลที่ถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหำสำระสำคัญต่ำงๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของผู้ถือ หุ้น
เช่นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลจริงกับนโยบำยที่ประกำศจ่ำย ข้ อมูลเปรี ยบเทียบ
กำรจ่ำยเงินปั นผลกับปี ที่ผำ่ นมำ โดยบริษัทฯจะอธิบำยถึงเหตุผลและควำมจำเป็ นหำกบริ ษัทฯไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผล
ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่บริ ษัท ฯเคยประกำศไว้ โดยเงินปั นผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ินนั ้ ได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
5. สิทธิในการพิจารณาและแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท เป็ นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทเป็ นรำยบุคคล โดยบริษัทจัดทำรำยละเอียด/ประวัติ
ของกรรมกำรบริ ษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ ำรับกำรแต่งตังอย่
้ ำงถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจ ำรณำของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งและผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท ที่ผำ่ นมำ (กรณีแต่งตังกรรมกำรรำยเดิ
้
ม) ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหำ กำร
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ถือหุ้นในบริษัท กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น และ
กำหนดคำนิยำมกรรมกำรอิสระ ในกรณี ที่มีกำรแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ โดยกรรมกำรที่ถูกเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติ
แต่งตังนั
้ นได้
้ ผ่ำนกำรพิจ ำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท มี สิท ธิ ใ นกำรพิจ ำรณำและอนุมัติค่ำ ตอบแทนกรรมกำรบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จัด ท ำรำยละเอี ย ด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทที่ถูกต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร องค์ประกอบของค่ำตอบแทนแยกตำมตำแหน่งและ/หรื อหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี ที่ผ่ำนมำ วิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน เป็ น
ต้ น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ ถูก เสนอต่อ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ อนุมัตินัน้ ได้ ผ่ำนกำรพิจ ำรณำกลั่น กรองอย่ำงระมัด ระวัง
รอบคอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
7. สิทธิในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชี
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิในกำรพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และอนุมตั คิ ำ่ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดทำรำยละเอียดข้ อมูล
ที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นชื่อผู้สอบบัญชี
และสำนักงำนสอบบัญชีที่สงั กัด ควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปี ที่ผ้ สู อบบัญชีรำยนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีให้ กับ
บริษัท ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนระหว่ำงค่ำสอบบัญชีและค่ำบริ กำรอื่นๆ (ถ้ ำมี) และจัดให้ มี
กำรเปรี ยบเทียบค่ำสอบบัญชีกบั ปี ที่ผำ่ นมำ เป็ นต้ น โดยผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีที่ถกู เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั นิ นั ้
ได้ ผำ่ นกำรพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบแล้ ว จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ วยกำรประเมินผลงำนที่ผ่ำน
มำของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ ำรณำ
อนุมตั ิ
8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัตริ ายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเป็ นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิใ นกำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ ำทำ
รำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันที่ มีมูลค่ำอย่ำงมีสำระสำคัญของบริ ษัท โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัท นัน้ จะ
คำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระทังหมด
้
9. สิทธิพนื ้ ฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ควรจัดทำรำยละเอียดกำรเพิ่มทุนที่ถกู ต้ อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื ้อหำสำระสำคัญต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
กำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นวัตถุประสงค์และควำมจำเป็ นในกำรเพิม่ ทุน วิธีกำรและเงื่อนไขของกำรเพิม่ ทุน ผลกระทบ
จำกกำรเพิม่ ทุนที่มีตอ่ บริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น โดยเรื่ องดังกล่ำวได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงระมัดระวัง
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้ วจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. คณะกรรมกำรบริษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้ บริ หำร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้น
ต่ำงชำติและผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย บริ ษัทจึงมีนโยบำยปฏิบตั ติ ่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงปกป้อง
และรักษำสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสทิ ธิเท่ำเทียมกัน ในกำรซื ้อขำยหรื อโอนหุ้น กำรมี
ส่วนแบ่งในกำไรของบริ ษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรได้ รับข่ำวสำร ข้ อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ ำร่ วม
ประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี
และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์
สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิม่ ทุน และกำรอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
2. ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
3. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทังเว็
้ บไซต์ของบริษัท
4. บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิในกำรเสนอเรื่ องเพื่อ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจ ำรณำรั บเลือ กตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท เพื่อ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจ ำปี เป็ นกำร
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังเอกสำรข้
้
อมูลประกอบกำรประชุมในวำระต่ำงๆ รวมทังมี
้ ควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ โดยส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เว้ นแต่กรณี ที่
ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์กำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น และเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อ มทัง้ เอกสำร
ข้ อมูลประกอบกำรประชุม ทำงเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้ อมูลได้ อ ย่ำงละเอี ยดและสำมำรถตัดสินใจได้ อ ย่ำงเหมำะสม โดยมีข้อมูลเหมือ นกับ
ข้ อมูลที่บริษัทจะส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสำร
6. บริษัทฯ แจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ ง
ขันตอนกำรออกเสี
้
ยงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังในกำรประชุ
้
มผู้ถือหุ้น ให้ มีกำรกำหนด
เป็ นลำดับขันตอนอย่
้
ำงชัดเจน มีกำรนำเสนอ ซักถำม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่ำงชัดเจน
รวมทังเปิ
้ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม บริษัทได้ อำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ ำก่อนเวลำประชุมอย่ำง
น้ อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้ วเสร็จ
7. บริ ษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริ ษัทที่ต้องเปิ ดเผยตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และ
กำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงกระทันหัน
ไม่เพิม่ วำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ ไม่จำกัดสิทธิใน
กำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้นที่มำสำย เป็ นต้ น
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8. บริ ษัท ฯ ได้ อ ำนวยควำมสะดวก และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ื อ หุ้นเข้ ำร่ วมประชุมใช้ สิทธิอ อกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือ หุ้น เช่น กำรประชุมดำเนินตำมลำดับขัน้ ตอนที่ แจ้ งไว้ ในหนังสือ เชิญประชุม ในกำรเลือ กตัง้
กรรมกำรผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือ กตัง้ กรรมกำรได้ เป็ นรำยบุคคล มีกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นโดยกรรมกำรที่เกี่ยวข้ องตอบข้ อซักถำมอย่ำงเพียงพอ
9. ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สำมำรถมำประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดส่งแบบฟอร์ ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษั ท และเสนอ
รำยชื่อกรรมกำรอิสระของบริษัทอย่ำงน้ อย 1 คน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้ เข้ ำร่วมประชุม
10. บริษัทฯ จัดให้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ชดั เจนถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยหลังจำกที่สง่ รำยงำนกำรประชุมให้ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรมีควำมตังใจที
้ ่จะพิจำรณำดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆ โดยได้ พจิ ำรณำเกี่ยวกับ
ขจัดปั ญหำควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ ภำยใต้ กรอบ
จรรยำบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็ นสำคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดควำมโปร่งใสและป้องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียให้ คณะกรรมกำรทรำบ โดยติดต่อแจ้ งที่เลขำนุกำรบริ ษัท และมีหน้ ำที่รำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ ตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในกำรประชุมคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้ บุคคลที่มีสว่ นได้ ส่วนเสี ยในกำร
เข้ ำทำรำยกำรใด ๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทงดให้ ควำมเห็นและงดออกเสียงลงมติในรำยกำร
ดังกล่ำว
นอกจำกนี ้บริษัทได้ มีกำรกำหนดนโยบำยและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผล ประโยชน์หรื อ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับรำยชื่อ และควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน นโยบำยกำรกำหนด
รำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทังควำมเห็
้
นของคณะกรรมกำรเกี่ ยวกับกำรทำรำยงำนดังกล่ำว โดยได้ ถือปฏิบัติตำม
ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับ
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทนัน้ จะคำนึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขรำคำและกำร
แข่งขันทำงกำรค้ ำโดยทั่วไป โดยรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำต่ำงๆ เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arms-Length Basis)
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระทัง้ หมด
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ เสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ซึ่งได้ มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบและได้ ปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยกำหนดในรำยงำน และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวทุกไตรมำสอย่ำงเคร่ งครัดรวมทังจะด
้ ำเนินกำรให้ มีกำรเปิ ดเผยไว้
ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้ วย
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การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรนำข้ อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงกำหนด
นโยบำยเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริษัท เพื่อมิให้ บุคลำกรของบริษัททังกรรมกำร
้
ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริษัท นำ
ข้ อมูลภำยในองค์กรไปเปิ ดเผยให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมถึงเพื่อกำรซื ้อขำย โดยดำเนินกำรแจ้ งให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัททรำบว่ำ
1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัท จะต้ องรักษำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริษัท และ
จะต้ องไม่นำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่วำ่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม เว้ น
แต่ข้อมูลนันบริ
้ ษัทได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว
2. กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัททรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทที่
ได้ รับทรำบข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทและ/หรื อข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ ที่มี ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลี่ยงกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนัน้
จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ ำมมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ทัง้ นี ้ ให้ รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ ำฝื นถือว่ำได้
กระทำผิดอย่ำงร้ ำยแรงโดยบริ ษัทจะทำหนังสือตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อักษร และหำกพบว่ำมีกำรปฏิบตั ิอีกครัง้
จะทำกำรให้ ออกโดยไม่จ่ำยเงินค่ำชดเชย

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษัท ฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญ ในสิทธิและกำรปฏิ บัติอ ย่ำงเท่ำเที ยมกันต่อ ผู้มีส่วนได้ เสียต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้
เสียตำมสิทธิ เงื่อนไข ข้ อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับกำรดูแลและปฏิบตั ดิ ้ วยดี ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น :

พนักงาน :

ผู้บริหาร :
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บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจให้ มีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ำและสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ ถู ื อ หุ้น
โดยคำนึงถึงกำรเติบโตของมูลค่ำบริ ษัทในระยะยำว ด้ ว ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ กำร
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถือได้
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนในฐำนะผู้สนับสนุนให้ แผนงำนต่ำงๆ ของบริ ษัท ฯ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ ได้ บริ ษัท ฯ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงำนของบริ ษัท ฯ ด้ วย
ควำมเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน พร้ อมทังพั
้ ฒนำ เสริมสร้ ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่
ดีดูแลรั กษำสภำพแวดล้ อ มกำรทำงำนให้ มี ค วำมปลอดภัย ต่อ ชี วิต และทรั พ ย์ สินของพนัก งำน
ส่ง เสริ ม กำรท ำงำนเป็ นที ม เพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น ใจและเป็ นขวัญ ก ำลังใจให้ แ ก่ พ นักงำนในกำร
ปฏิบตั งิ ำนกับบริษัทฯด้ วยควำมมัน่ คงในอำชีพ
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของผู้บริ หำร ในฐำนะผู้ที่มีบทบำทสำคัญ ในกำรกำหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ รวมทัง้ ควบคุมกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯให้ เป็ นไปตำมกรอบ ทิศทำง
และเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่ำตอบแทนผู้บริ หำรที่
มีควำมเหมำะสม เป็ นธรรม เพื่อเป็ นกำรตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หำรมีควำมตังใจและ
้
ทุ่มเทให้ กบั กำรบริหำรงำนบริษัทฯจนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ ได้

หุ้นส่ วนทางธุรกิจ : บริ ษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงควำมสำคัญของหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริ ษัทฯในกำรที่ช่วยสนับสนุน

ลูกค้ า :

คู่ค้า :
คู่แข่ ง :

สิ่งแวดล้ อม :

ชุมชน/สังคม :

หน่ วยงานภาค :
รัฐและหน่ วย
งานกากับ
ดูแลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

และผลักดันให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯสำมำรถเจริญเติบโตและบรรลุเป้ำทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ ได้
บริ ษัทฯจึงปฏิบตั ิต่อหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมของทัง้ สอง
ฝ่ ำย และปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับลูกค้ ำเป็ นอันดับแรกโดยสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดีกบั ลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอและมุง่ เน้ นที่จะปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ ำอย่ำงโปร่งใสเท่ำ
เทียมและเป็ นธรรม และให้ ควำมสำคัญในกำรรักษำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
และไม่นำข้ อมูลดังกล่ำวโดยให้ ควำมสำคัญแก่ลกู ค้ ำมำใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำของบริ ษัทฯด้ วยควำมเป็ นธรรม ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่ตกลงร่ วมกันอย่ำง
เคร่งครัดทังจะไม่
้
เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ ำกับคูค่ ้ ำโดยไม่สจุ ริ ต
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรม โดยมุง่ เน้ นกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ ำด้ วยกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของกำรให้ บริ กำรไม่แสวงหำข้ อ มูลที่ เป็ น
ควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมำะสมและไม่มีนโยบำยที่จ ะทำลำย
คูแ่ ข่งด้ วยกำรพูดพำดพึงกล่ำวร้ ำยหรื อดำเนินกำรใดๆที่ไม่สจุ ริตที่เป็ นกำรทำลำยคูแ่ ข่งของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคัญ ด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อ ม โดยไม่ก ระท ำกำรใดๆ ที่ ส่ง ผลเสี ย หำยต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้ อมเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนดส่งเสริ มกำรใช้ และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมปฏิบตั แิ ละให้ ควำมร่ วมมือ หรื อควบคุมให้
มีกำรปฏิบัติอ ย่ำงเคร่ งครัดตำมเจตนำรมณ์ ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนที่
กำกับดูแล
บริษัทฯ คำนึงถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมเพื่อสร้ ำงคุณภำพชีวติ ที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน
รวมถึงส่งเสริ มและปลูกฝั งจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงำนทุกระดับและให้ ควำม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงบทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วย
งำนกำกับดูแลที่มีตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีควำมตังใจและให้
้
ควำมร่วมมือใน
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมำยต่
้
ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนเหล่ำนัน้ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังมอบหมำย
ให้ เลขำนุกำรบริ ษัทฯรั บผิดชอบด้ ำนกำรสอบทำนกำรปฏิ บัติตำมกฎระเบียบ ข้ อ บังคับ รวมทัง้
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนให้ เป็ นไปตำมคู่มือ กำรปฏิ บัติง ำนและเป็ นไปตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งและ
รำยงำนผลกำรสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี

นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้ กำหนดนโยบำยด้ ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม จรรยำบรรณ
ด้ ำนกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน จรรยำบรรณด้ ำนกำรเคำรพทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ ลิขสิทธิ์กิจกำร และ
จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ
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แนวปฏิบัติด้านทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริษัทฯ กำหนดให้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เป็ นปั จจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน ฉะนันจึ
้ งเป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงำนทุกคนที่จะต้ องใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรภำยใต้ ข้อบังคับของกฎหมำยคำสัง่ บริ ษัท และตำมมำตรฐำนที่บริ ษัทกำหนดซึ่งพนักงำนทุกคนต้ องมีวินัยในกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสำรของบริ ษัทโดยไม่สง่ ผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษัทและผู้อื่น และจะต้ องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์ หรื อทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้อื่น ทังนี
้ ้หำกบริ ษัทพบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็ นธรรม
ปรำกฏว่ำเป็ นจริงจะได้ รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรื อโทษทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้ วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
กำรดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐำนของกำรเคำรพปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยนัน้ เป็ นสิง่ ที่บคุ ลำกรทุกคนในบริษัท ตะหนักและให้
ควำมสำคัญโดยกำหนดไว้ ในจรรยำบรรณบริ ษัท ในคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท ที่ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ข้ อบังคับ กฎระเบียบ ข้ อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
บริ ษัทฯมุ่งเน้ นให้ กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนต้ องปฏิบตั ิต่อกันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ ำยด้ วยควำมเคำรพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกันบนพื ้นฐำนศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ หรื อไม่กระทำให้ กระทบสิทธิ
เสรี ภ ำพของบุคคลอื่ นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำยโดยแนวปฏิ บัติดงั กล่ำวข้ ำงต้ นเป็ นมำตรฐำนจริ ยธรรมองค์กร ที่
บุคลำกรทุกคนในบริษัท ต้ องถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด ซึ่งหำกมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ ำยแรง
แห่งกำรกระทำและถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินยั ด้ วย
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญ ต่อ กิจ กรรมที่ อ ำจมีผ ลต่อ หลัก มนุษยชน ในทุกๆ ด้ ำน โดยยึดถื อ และปฏิ บัติต ำมข้ อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องโดยบริษัท มีนโยบำยอย่ำงชัดเจนที่จะไม่จ้ำงแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ ในเสรี ภำพของกำรนับถือศำสนำ กำรไม่
เลือกปฏิบตั จิ ำกควำมแตกต่ำงทำงด้ ำนเชื ้อชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคมนอกจำกนี ้บริษัท ยังให้ ควำมเคำรพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงำนทุกระดับชัน้ อย่ำงเคร่ งครั ด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้ อ มูลส่วนตัวของพนักงำน เช่น
ประวัติส่วนตัว ค่ำจ้ ำงเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้ กับบุคคลภำยนอกหรื อ ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง รับทรำบ โดยยังไม่ได้ รับ
อนุญำตจำกพนักงำน และได้ มีกำรกำหนดให้ มีกำรใช้ ข้อ บังคับเกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิงำนจัดทำเป็ นคู่มื อ ให้ กับพนักงำนได้
รับทรำบถึงกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ผ่ำนกำรปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบตั งิ ำน

ช่ องทางในการติดต่ อ ร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกำรติดต่อกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่ำงกัน ตลอดจนรับฟั ง
ควำมคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ส่วนได้ เสียทุกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรมจำก
กำรปฏิบตั ิของบริ ษัท สำมำรถร้ องเรี ยน แนะนำ ติชม หรื อแจ้ งเบำะแสต่อ บริ ษัทได้ หลำยด้ ำนทัง้ ด้ ำนธรรมำภิบำล รวมถึง
พฤติกรรมที่อ ำจส่อถึงกำรทุจริ ตหรื อ ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่ น ด้ วย
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ นควำมลับ ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่ำวจะรับรู้เฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมำย และเกี่ยวข้ องด้ วยเท่ำนัน้ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนและได้ กำหนดขันตอนกำรรั
้
บเรื่ องและสอบสวนไว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โนบริษัทฯ ได้ จดั ทำช่องทำงกำรติดต่อ ร้ องเรี ยน หรื อ แจ้ งเบำะแสดังนี ้
(1) เลขำนุกำรบริษัท
: E-mail address : thanasa.k@takuni.com
(2) ฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน : E-mail address : CP@takuni.com
(3) ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
: E-mail address : HR@takuni.com
(4) คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 140/1ซอยนำวีเจริญทรัพย์
ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 หรื อโทรสำร 02-455-2763
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญของบริ ษัทที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กับบริ ษัททังข้
้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน น่ำเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลำ โปร่ งใส
และเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์
กำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรำยงำนประจำปี รวมถึงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
กรรมกำรและผู้บริ หำรมีหน้ ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มีกำรซือ้ ขำย หรื อโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต.
ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีแนวปฏิบตั ิ แจ้ งเตือนขอควำมร่ วมมือจำกกรรมกำร และ
ผู้บริ หำรในกำรงดซื อ้ ขำย หรื อ โอนหลักทรั พย์ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อ ย 1 เดือ นก่อ นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ ตลำด
หลักทรัพย์ในแต่ละไตรมำส นอกจำกนี ้ บริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยให้ มี กำรรำยงำนกำรซือ้ ขำย และกำรถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำร และผู้บริ หำรต้ อ งรำยงำนให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุก ครั ง้ ที่ มี กำรประชุม และ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และผู้บริ หำรจะต้ องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้ เสียของตนต่อบริ ษัทฯ เป็ นประจำทุกไตร
มำส และจะต้ องจัดทำรำยงำนใหม่ทุกปี โดยข้ อมูลดังกล่ำวจะเก็บจะเก็บไว้ ใช้ ภ ำยในบริ ษัทฯ เท่ำนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่ องกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้ อง
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การรายงานข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่เป็ นข้ อมูลของบริษัทฯ รวมถึงถึงรำยงำนทำงกำรเงิน และ
สำรสนเทศเรื่ องอื่นๆตำมเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่ำงถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน โปร่งใส ด้ วยข้ อควำมที่กระชับ
เข้ ำใจง่ำย มีกำรเปิ กเผยสำรสนเทศที่สำคัญทังด้
้ ำนบวก และด้ ำนลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองตำมขันตอนที
้
่กำหนด
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้ เสียได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย ข้ อบังคับของบริษัทฯ มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล.
- แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ56-2)
- เว็บไซต์ของบริษัท ( www.takuni.com)
- สื่อสำธำรณะต่ำงๆ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์
- กำรให้ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และนักลงทุน ที่ มำเยี่ยมชมกิจกำร และพบปะกับผู้บริหำร
- กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงไปรษณีย์

2. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
การเปิ ดเผยข้ อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สำมำรถสืบค้ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะได้ อย่ำงถูกต้ อง และรวดเร็ว
บริษัทได้ นำเสนอข้ อมูลสำคัญต่ำงๆ ทังภำษำไทย
้
และภำษำอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทดังนี ้
- ข้ อมูลบริษัทฯ ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้ ำงธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้ ำงกำรจัดกำร เป็ นต้ น
- กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบด้ วย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำย
กำรควบคุมกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และ ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่เป็ นต้ น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้ วยข้ อมูลบริษัทฯ ข้ อมูลทำงกำรเงิน ข้ อมูลรำคำหลักทรัพย์ ข้ อมูลผู้ถือหุ้น ข้ อมูล
นักวิเครำะห์ เป็ นต้ น
- ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้ วย แนวทำงปฏิบตั ดิ ้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทังด้
้ ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้ อม และกิจกรรม สื่อประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆเป็ นต้ น
- ข่ำวบริษัท ประกอบด้ วย ข่ำวแจ้ งตลำดหลักทรัพย์ ข่ำวแจ้ งสื่อมวลชน ตลอดจนข่ำวจำกสื่อสิง่ พิมพ์

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญอย่ำงสูงต่อกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับนักลงทุนจึงมุง่ เน้ นกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต นักลงทุน นักวิเครำะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับสำรสนเทศอย่ำงพอเพียง ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
และเท่ำเทียมกัน
บริษัทฯ จัดให้ มีฝ่ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน และเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงในกำรดำเนินกิจกรรมนัก
ลงทุนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมทังเปิ
้ ดโอกำสให้ นกั ลงทุนได้ ซกั ถำม ตลอดจนรับทรำบข้ อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ
สำหรับผู้ที่สนใจ หรื อนักลงทุนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลมำยังฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน และเลขำนุกำรบริษัท โดย
ติดต่อผ่ำนช่องทำงดังนี ้
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- จดหมำย: ฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10160
- E-mail : thanasa.k@takuni.com
- โทรศัพท์ : 024552888 ต่อ 861
- โทรสำร : 024552763

หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์ ได้ กบั บริษัท
โดยเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญ ในกำรให้ ควำมเห็นชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจ และมีก ำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นรำยไตรมำส อีกทังยั
้ งให้ ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพื่อประโยชน์ ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรของบริษัทมีจำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้ วย กรรมกำรที่เป็ นไม่เป็ นผู้บริ หำร
จำนวน 3 ท่ำน โดยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระไม่น้อ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททัง้ หมด เพื่อทำหน้ ำที่
ถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยบริ ห ำรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมกำรเพื่ อ ช่ ว ยในกำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท 6 ชุ ด คื อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่น และคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม โดยบริษัทได้ มี
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำวที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้ อย่ำงชัดเจนเพื่อควำมเป็ นอิสระใน
กำรตัดสินใจและนำเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรำยละเอียดที่กล่ำวไว้ แล้ วภำยใต้ หวั ข้ อโครงสร้ ำงกำรจัดกำร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทังสิ
้ ้น 3 ท่ำน เพื่อปฏิบตั หิ น้ ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำหรื อรับทรำบตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่ได้ ระบุไว้
 คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรทังสิ
้ ้นจำนวน 8 ท่ำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปด้ วยควำมคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทังสิ
้ ้น 3 ท่ำน เพื่อปฏิบตั หิ น้ ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ อง
ให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรื อรับทรำบตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่ได้ ระบุไว้
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทังสิ
้ ้นจำนวน 3 ท่ำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปด้ วยควำมคล่องตัวโดย
มีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ทัง้ สิ ้นจำนวน 8 ท่ำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปด้ วย
ควำมคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทัง้ สิ ้นจำนวน 14 ท่ำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปด้ วย
ควำมคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัทและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ให้
เป็ นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้ บุคคลใดมีอำนำจโดยไม่จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรของบริ ษัทจะเป็ นผู้กำหนดอ ำนำจ
หน้ ำที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่งทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้ อง
ทรำบและปฏิบตั หิ น้ ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทังประสำนงำนให้
้
มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ำยงำนค่ำ ตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้ อ ย่ ำ งชัด เจนตำมประกำศของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้ องได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณี ที่กรรมกำรของบริษัทได้ รับมอบหมำยให้ มีหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเพิม่ มำกขึ ้น เช่น กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบร่ วมด้ วย เป็ นต้ น จะได้ รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยเพิม่ มำกขึ ้นด้ วย ซึ่งต้ องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัทประกอบด้ วย

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นลำยลักษณ์อักษร โดยนโยบำยดังกล่ำว
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 โดยบริษัทได้ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรเนื่องจำกเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมี
ควำมมั่น คงและเจริ ญ เติบ โตได้ อ ย่ ำ งยั่งยื น ในระยะยำว ส ำหรั บกำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนนัน้ บริ ษั ท ให้
ควำมสำคัญเรื่ องกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอกำร
ควบคุมภำยในร่วมกันเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ บริษัทได้ ปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี ค้ ณะกรรมกำรจะจัดให้ มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจ ำนอกจำกนี ้
ภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัท เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตำมกฎ
และข้ อบังคับต่ำงๆ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกำหนด

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

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสินใจใดๆ
ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้ องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พจิ ำรณำต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ททรำบถึง
ควำมสัมพันธ์หรื อกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนันๆ
้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและรำยกำรที่ มีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้ มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทังบริ
้ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่ งครัดในเรื่ องกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งด้ ำน
ผลประโยชน์ ให้ เสมือ นทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกและส่งรำยงำนตำมระยะเวลำที่ ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
กำหนด และได้ มีกำรเปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ สำรสนเทศที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล และงบกำรเงินซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยนำเสนอโดยต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส กำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี รับอนุญำตจำกสำนักงำน
กลต. เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศที่สำคัญทังข้
้ อมูลทำง
กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ดำเนินกำรบนพื ้นฐำนควำมถูกต้ องครบถ้ วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และใช้ นโยบำยกำรบัญ ชี ที่
เหมำะสม

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้ อ ยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ นโดยกำหนดวำระกำรประชุมที่ชดั เจนล่วงหน้ ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกครัง้ จะมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็ นผู้จดั ทำวำระต่ำงๆ ของกำรประชุม
และดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันก่อนกำรประชุมเพื่อให้ กรรมกำรได้ มี
เวลำพิจำรณำและศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรบันทึกกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่กรรมกำรบริษัท
เป็ นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
อย่ำงเป็ นระบบและพร้ อมให้ คณะกรรมกำรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทังนี
้ ้ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ ำงมำก โดยกรรมกำรคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ ำร่ วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ถ้ ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ในปี 2560 บริษัทจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 7 ครัง้

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯได้ ให้ ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ ในระดับบริ หำรและระดับปฏิบตั ิงำน และเพื่อให้ เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน บริ ษัท ฯจึงได้ กำหนดภำระหน้ ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผู้ปฏิบตั ิงำนและผู้บริ หำรไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์ อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ ทรั พย์สินของบริ ษัท ฯให้ เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่
ผู้ปฏิบตั ิงำน ผู้ติดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน นอกจำกนีบ้ ริ ษัท ฯยังจัดให้ มีผ้ ทู ี่ทำหน้ ำที่ตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
บริษัทฯมีนโยบำยที่จะใช้ ผ้ ตู รวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) ให้ ทำกำรตรวจสอบและประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษัท ฯเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยบริ ษัท ฯได้ แต่งตัง้
บริ ษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จำกัด โดยคุณฤทัยชนก สุภำพงษ์ เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2560 เพื่อทำกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรควบคุมทำงด้ ำนกำรเงินและ
มีกำรปฏิ บัติงำนที่ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ วำงไว้ อ ย่ำงมีประสิทธิภ ำพ รวมทัง้ กำรตรวจสอบกำร ปฏิ บัติตำมกฎหมำยและ
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ข้ อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ฯ โดยผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนตรงต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริ ห ำร
ระดับสูง

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้ แก่
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.3 คณะกรรมกำรบริหำร
2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2.6 คณะกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
2.7 คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร
ดังนี ้

 คณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทควรประกอบด้ วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อทำหน้ ำที่กำหนดนโยบำย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกำกับ
ดูแลให้ คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลภำยใต้ กรอบของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ด้ วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตระมัดระวัง ตำม หลักกำรข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี เพื่อเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจกำร และควำมมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อ ย 5 คน ซึ่งได้ รับกำรแต่งตังจำกที
้
่ ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ ที่
ประชุม คณะกรรมกำรบริษัทแล้ วแต่กรณี โดยเป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมดและไม่
้
น้อย
กว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
3. กรรมกำรบริ ษัทต้ องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ ำนคุณ วุฒิ ทักษะวิชำชีพ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน โดย
ประกอบด้ วย ผู้มีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงน้ อย 3 คน และด้ ำนบัญชีและกำรเงินอย่ำงน้ อย 1 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับ
กำรดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมซื่อสัตย์ตอ่ หน้ ำที่ มีวสิ ยั ทัศน์ รวมทังจะต้
้ องอุทิศเวลำให้ กบั บริษัทเพื่อจะได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่
อย่ำง เต็มที่ และมีอำนำจในกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะ
ที่แสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ บริ หำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมที่สำนักงำน
กลต. กำหนด
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3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้ รับประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำก
สมำคม ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรื อเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือน นับจำกวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4. กรรมกำรบริ ษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
เกินกว่ำ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมกำรคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ 5
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของกรรมกำรท่ำนดังกล่ำว
5. ประธำนกรรมกำรบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร (MD) เพื่อให้ เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดั กำรอย่ำงชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดั กำร มี
อำนำจบริหำรและอนุมตั วิ งเงินไม่จำกัด
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องทรำบ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทังประสำนให้
้
มีกำร
ปฏิบตั ติ ำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ กำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมที่ ผ้ ถู ือ หุ้นอนุมัติและตำม
กฎหมำยที่ ใช้ บังคับกับบริ ษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อ บังคับ มติที่ประชุมผู้ถือ หุ้น และมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริ ษั ท จะต้ อ งใช้ วิจ ำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และปฏิ บัติหน้ ำที่ ด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และควำมระมัดระวังเพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอ ำนำจและหน้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี
สำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้ มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
3. พิจำรณำอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในที่ เหมำะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอย่ำงน้ อยทุกปี
4. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำรให้ เป็ นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน
5. กำกับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สนิ ที่สำคัญ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจ ำรณำอนุมัติโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน มีอ ำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ที่ กำหนดนัน้ ต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอ ำนำจที่ ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้ จัดกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว
สำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท
ฯ หรื อบริษัทย่อย (ถ้ ำมี) ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำม นโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
และอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
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7. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และรับผิดชอบกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดง
ถึงฐำนะ กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
8. คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้ บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็น สมควรและภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อ แก้ ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ กำรมอบ
อำนำจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ บคุ คลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ำ มี ) ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ /หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรื อ
ประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ น กำรอนุมตั ริ ำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
9. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลกำรดำเนินงำนในเรื่ องต่ำงๆของบริ ษัทฯ ให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร
10. พิจำรณำกำรจัดสรรเงินกำไรเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
11. แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินกำรในด้ ำนต่ำงๆ ในนำมของบริษัทหรื อคณะกรรมกำรบริษัท เช่น
ทะเบียน กรรมกำร หนังสือนัดประชุมกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่ สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อ ไปให้ กรรมกำรคนที่ อ ยู่ใน
ตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งอำจถูกเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่ง
ใหม่ก็ได้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น และประกำศตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่ เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ ยวข้ องของกรรมกำรอิสระ รำยนัน้ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี อำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้
มี อำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อเคย
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เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถื อ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชีซึ่งเป็ น ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิช ำชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำร เงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ นัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ อง กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจ กำรที่ มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจ กำรของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ อย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่ นใดที่ ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เช่น
หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้ ำหนี ้ และคูค่ ้ ำ อันอำจจะทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีควำมรู้ และเข้ ำใจลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่ำงดี รวมทัง้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
11. กรรมกำรอิสระจะต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททันทีหำกเห็นว่ำมีเหตุกำรณ์ใดๆ ที่อำจจะทำให้ ตนต้ อง
ขำด คุณสมบัตคิ วำมเป็ นอิสระในฐำนะกรรรมกำรอิสระ
12. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมกำรอิสระจะต้ องไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นแล้ ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้ รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ตดั สินใจดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยสำมำรถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำร
ประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น และมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จำเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ซึ่งในกำร
ประชุมทุกครำวจะมีกำร กำหนดวำระกำรประชุมที่ชดั เจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ ครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับ
คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ ำ เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่ วมประชุม โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำร ทุกคนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงเปิ ดเผย นอกจำกนี ้ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จะมีกำรเชิญ ผู้บริหำรระดับสูงเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ รำยละเอียดเพิ่มเติม
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ในฐำนะที่เกี่ยวข้ องโดยตรง กำหนดจำนวนองค์ ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมี
กรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมกำรบริษัท ทังหมด
้
บริ ษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ รับข้ อ มูลที่ เพียงพอ ครบถ้ วน ต่อ เนื่ อ ง และทันเวลำก่อ นกำร
ประชุมทุก ครั ง้ ทัง้ นี ้ กรรมกำรบริ ษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริ ษัทได้ โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ให้
คำปรึกษำแก่ คณะกรรมกำรบริษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรกำกับ ดูแลกิจกำรที่ดี จึง
ได้ พจิ ำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรที่ มีควำมเป็ นอิสระ ทำหน้ ำที่ ตรวจสอบกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษัทสอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อ ให้ มีควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิ บตั ิงำน ของหน่วยงำนต่ำงๆ
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้ องตำมกฎหมำย สอดคล้ องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี กำร บริ หำรกิจกำรดำเนินไป
อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ ำที่ใน กำรสอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงินของบริ ษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท มีควำม น่ำเชื่อถือ มีกำร เปิ ดเผยข้ อมูล
อย่ำงครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงสร้ ำงควำม มัน่ ใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผ้ ลู งทุน
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบมีควำมยุติธรรมโปร่งใส และมีกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ ดี คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นสมควร กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้
ดังต่อไปนี ้
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน
2. กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้ รับมอบหมำย กรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้ อย 1 คนต้ องมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงิน และมีประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
3. ให้ คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ
้
่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกและแต่งตังเลขำนุ
้
กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่กำหนด และมีคณ
ุ สมบัตใิ นลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ ในประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้ วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. เป็ นผู้ที่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่และแสดงควำมเห็น หรื อรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยได้
อย่ำง เป็ นอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของผู้บริหำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษั ท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญำติ สนิท
ของบุคคลดังกล่ำว
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้ อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ ของ
งบ กำรเงินได้
5. เป็ นผู้ที่ได้ รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 .สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อ ให้ มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลอย่ำง
เพียงพอโดย กำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตร
้
มำส และประจำปี และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของ
บริษัทฯ ให้ มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิ
้ จำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน ทังนี
้ ้ อำจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำ จำเป็ นและเป็ น
เรื่ องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ก็ได้ พร้ อมทัง้ นำข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรั บปรุงแก้ ไขระบบกำร
ควบคุมภำยในที่สำคัญและจ ำเป็ นเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยสอบทำนร่ วมกับผู้สอบ บัญชีภำยนอก และหัวหน้ ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อบริษัทที่ปรึกษำตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกำหนดของตลำด หลักทรัพย์ฯ
รวมทังนโยบำย
้
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึง
พิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นผู้อนุมตั ิ ตลอดจนประสำนงำน กับผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปั ญหำที่พบระหว่ำง กำรตรวจสอบ
และประเด็นที่ผ้ สู อบบัญชีเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ
5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ให้ มีควำมถูกต้ องและครบถ้ วน และให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
เปิ ดเผยข้ อมูลในกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทำนให้ บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
7. รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้ อยปี ละ 4 ครัง้
8. เข้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมกำรบริหำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
9. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ ำที่ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ ฝ่ำยจัดกำรผู้บริ หำรหรื อ
พนักงำน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมำให้ ควำมเห็น เข้ ำร่วมประชุมหรื อส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้ องหรื อจำเป็ น
10. ให้ มีอำนำจว่ำจ้ ำงที่ปรึ กษำหรื อบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษัทฯ มำให้ ควำมเห็นหรื อให้ คำปรึกษำใน
กรณีจำเป็ น
11. จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ
ซึ่ง รำยงำนดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่น่ำเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
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- ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมกฎบัตร
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้ อมทัง้ ปั ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั งิ ำนที่อำจเป็ นเหตุให้ กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรจัดตังคณะกรรมกำร
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี
13. ปฏิ บัติง ำนอื่ น ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก
14. ในกำรปฏิ บัติห น้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อ มี ข้ อ สงสัย ว่ำ มี ร ำยกำรหรื อ กำรกระท ำ
ดังต่อ ไปนี ้ ซึ่งอำจ มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ ต่อ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำน ต่อ คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ เพื่อ ดำเนินกำรปรั บปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
- กำรทุจริตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
- กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ ำด้ ว ยหลักทรั พย์ และตลำดหลัก ทรั พย์ ข้ อ กำหนดของตลำดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรั บปรุงแก้ ไขภำยในเวลำข้ ำงต้ น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์หรื อตลำดหลักทรัพย์
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกกำรดำรงตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้ หรื อ ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ฯ
(4) พ้ นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรื อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษัทโดยควรแจ้ ง เป็ น
หนังสือ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริษัทจะแจ้ งเรื่ องกำรลำออก
พร้ อมส ำเนำหนัง สื อ ลำออกให้ ตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทรำบ ในกรณี ที่ ก รรมกำรตรวจสอบพ้ น จำกต ำแหน่ ง ทัง้ คณะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ พ้นจำกตำแหน่ง ต้ อ งรั กษำกำรในต ำแหน่ งเพื่อ ด ำเนินกำรต่อ ไปก่อ นจนกว่ ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ำรับหน้ ำที่
3. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัท แต่งตังบุ
้ คคลที่ มีคุณ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อ ให้ กรรมกำรตรวจสอบมี
จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ ให้ บริ ษัทแจ้ งกำรพ้ นจำกตำแหน่งของกรรมกำร ตรวจสอบดังกล่ำว
พร้ อมเหตุผลของกำรพ้ นจำกตำแหน่งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน แผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี (Audit Plan) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และเรื่ อ งอื่ นๆ อย่ำงน้ อ ยปี ละ 4 ครั ง้ หรื อ ให้ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษเพื่อพิจำรณำเรื่ องจำเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ ตำมแต่จะเห็นสมควร
2. ในกำรเรี ย กประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ป ระธำนกรรมกำรตรวจสอบหรื อ เลขำนุก ำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยคำสัง่ ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7
วัน ก่อนวัน ประชุม เว้ นแต่ในกรณี จำเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกำหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่ำ
นันก็
้ ได้
3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้ องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน3 ของจำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบที่บริษัทแต่งตังจึ
้ งจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรตรวจสอบที่มำ
ประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
5. ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้ องระบุชื่อบุคคลและกำหนดให้ กรรมกำรตรวจสอบผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด มิให้
แสดงควำมเห็นและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
6. กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ถือเอำควำมเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ ำงมำกเป็ นสำคัญในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำดอย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็น
ของ กรรมกำรตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มไิ ด้ ลงมติเห็นด้ วยให้ นำเสนอเป็ นควำมเห็นแย้ งต่อคณะกรรมกำรบริษัท
7. ให้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไปเพื่อ
ทรำบทุกครัง้
8. ให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท
2. ในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนีซ้ ึง้
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้ คณะกรรมกำร ตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยหรื อ ข้ อ กำหนดใดๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อ ตลำดหลักทรั พย์ ฯ และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
3. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทถึงสิง่ ที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน และได้ มีกำรหำรื อร่ วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริ หำรแล้ วว่ำต้ องดำเนินกำรปรับปรุง
แก้ ไขเมื่อ ครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ ไข
ดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำว โดยตรงต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
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 คณะกรรมการบริ หาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 2 คน โดยได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.

มีคณ
ุ สมบัตขิ นต้
ั ้ นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมกำรบริษัท

3.

คณะกรรมกำรบริหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรรมกำรผู้จดั กำรไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน
อื่นมำกกว่ำ 2 แห่ง และไม่ได้ ดำรงตำแหน่งในบริษัทคูแ่ ข่งทำงธุรกิจ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและบริ หำรกิจ กำรของบริ ษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบำย ระเบียบ
ข้ อกำหนด คำสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ กำรด ำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ กำรขยำยกิจ กำร กำหนด
แผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริ หำรทรั พยำกรบุค คล กำรลงทุนด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ เพื่อ นำเสนอต่อ ที่ ประชุม
คณะกรรมกำรเป็ นผู้พจิ ำรณำอนุมตั ติ อ่ ไป
3. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนตำมปกติธรุ กิจของบริษัทฯ ตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิ
4. มีอำนำจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำร และ/หรื อคณะทำงำนเพื่อดำเนินกิจกำรหรื อบริ หำรงำนของบริ ษัทฯ และ
กำหนดอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำร และ/หรื อคณะทำงำนรวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้ ก ำร
ดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและ/หรื อคณะทำงำนที่แต่งตังบรรลุ
้
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่กำหนด
5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และ
กำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนมีคณ
ุ ภำพและประสิทธิภำพ
6. พิจำรณำเรื่ องกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี ตำมที่ฝ่ำยบริหำรเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำและอนุมตั ิ
7. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้ บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ อำจมอบอ ำนำจเพื่อ ให้ บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่ คณะกรรมกำรบริ หำร
เห็นสมควร และ ภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรบริ หำรเห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ห ำรอำจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอำนำจ หรื อกำรมอบอำนำจนันๆได้
้ ตำมที่เห็นสมควร
8. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็ นครำวๆไป
ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรที่ตน หรื อบุคคลที่อำจมี
ควำม ขัดแย้ ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด) มีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย และ/
หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำวโดยเรื่ องดังกล่ำวจะต้ องเสนอต่อ
ที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรที่เป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติ และเงื่อนไขกำรค้ ำปกติ ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกำหนด
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การประชุมกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรฯ จะต้ องจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ตำมกำหนดเวลำที่เห็นสมควร
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ต้ องมีกรรมกำรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรจึงจะครบ
องค์ประชุม ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือ ก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
3. กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนันถ้
้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียง เพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขำด

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรฯ”) ประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ได้ รับ กำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้ กรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งต้ องเป็ นกรรมกำร
อิสระ
2. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนควรเป็ นกรรมกำรอิส ระซึ่ งได้ รั บกำรแต่ง ตัง้ โดย
คณะกรรมกำร บริษัท โดยประธำนคณะกรรมกำรฯ จะเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดวำระกำรประชุมและดำเนินกำร
ประชุม
3. เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ จะได้ รับกำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรฯ
้

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
1. พิจ ำรณำคุณ สมบัติของกรรมกำรที่ ต้อ งกำรสรรหำให้ เป็ นไปตำมโครงสร้ ำง ขนำดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีกำรสรรหำอย่ำงเหมำะสม
2. พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร กรรมกำรบริ หำร ผู้บริ หำรระดับสูงของ
บริษัทฯ
3. พิจำรณำกลัน่ กรองรำยชื่อ ตรวจสอบประวัตแิ ละคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำร
ของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ
4. พิจำรณำผลงำน คุณสมบัติ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระและสมควรได้ รับ
เลือ กตังใหม่
้ เสนอต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อ พิจ ำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท
5. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทในกรณีที่มีเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษัท
6. พิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง
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7. ปฏิบตั หิ น้ ำที่ในเรื่ องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
ด้ านกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจ ำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ ำงเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร ให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษั ท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้
2. พิจ ำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรกำหนดมูลค่ำ ของค่ำตอบแทน ทัง้ ส่วนที่ เป็ นเงิน เดือ นและ
ผลประโยชน์อื่น ที่จ่ำยให้ แก่ กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู้จัดกำร และที่ปรึ กษำระดับบริ หำรของ
บริษัทฯ
3. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรสูงสุด พร้ อมทังน
้ ำเสนอ
ให้ คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. กรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับ
แต่งตังโดย
้ คณะกรรมกำรบริษัทให้ ดำรงตำแหน่งต่อได้
2. หำกกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งก่อ นครบก ำหนดตำมวำระ
กรรมกำรคนนันจะต้
้
องแจ้ งให้ บริ ษัทฯทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน พร้ อมเหตุผลและให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทเป็ นผู้อ นุมัติในกรณี ที่ กรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทนพ้ นจำกต ำแหน่งทัง้ คณะให้ คณะ
กรรมกำรฯที่พ้นจำกตำแหน่งต้ องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรฯชุด
ใหม่จะเข้ ำรับหน้ ำที่
3. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่ งตัง้ บุค คลที่ มีคุณ สมบัติค รบถ้ ว นขึน้ เป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำ ตอบแทนแทนภำยใน 90 วัน เพื่ อ ให้ ก รรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนมี จ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแทนอยู่ในตำแหน่ง
ได้ เพียงวำระที่ยงั คงเหลืออยู่ของ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งตนแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรฯ จะต้ องจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตำมกำหนดเวลำที่เห็นสมควร
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ต้ องมีกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรจึงจะครบ
องค์ ประชุมในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อ ไม่สำมำรถปฏิ บัติหน้ ำที่ ได้ ให้ กรรมกำรซึ่งมำ
ประชุมเลือก กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
3. กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ อ งใดไม่มีสิทธิอ อกเสีย
ลงคะแนน ในเรื่ องนัน้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้
ขำด
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การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ให้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำร ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมกำรและ/หรื อผู้บริหำรอย่ำงน้ อย 3 คนโดยได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
คณะกรรมกำรบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น รวมถึงแนวโน้ มของผลกระทบที่อำจมีตอ่ องค์กร
2. กำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำน เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
3. มีอำนำจแต่งตังคณะท
้
ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็ น
4. ติดตำมกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทังวิ
้ เครำะห์ ประเมินผล จัดกำรติดตำมและรำยงำนอย่ำงเป็ น
ระบบ
5. รำยงำนควำมเสี่ยงและข้ อเสนอแนะในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัท
6. ปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็ นครำว ๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมกำรฯ จะต้ องจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ตำมกำหนดเวลำที่เห็นสมควร
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ต้ องมีกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมกำรจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่ง
มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
3. กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ ในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิอ อกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียง เพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้
ขำด

 คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
กฎบัตรของคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
องค์ ประกอบของคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ประกอบด้ วยกรรมกำรและ/หรื อผู้บริ หำรอย่ำงน้ อย 3 คนโดยได้ รับ
กำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1.กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติให้ ครอบคลุมกำรทุจ ริ ตในทุกรู ปแบบในกำรบริ หำรงำน เพื่อ นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
2.ให้ กำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่
3.มีอำนำจแต่งตังคณะท
้
ำงำนต่อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตำมควำมจำเป็ น
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4.ติดตำมแนวทำงปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต รวมทัง้ วิเครำะห์ ประเมินผล จัดกำรติดตำมและรำยงำนอย่ำง
เป็ นระบบ
5.รำยงำนคำร้ องเรี ยนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.ปฏิบตั หิ น้ ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยเป็ นครำว ๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1.คณะกรรมกำรฯ จะต้ องจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตำมกำหนดเวลำที่เห็นสมควร
2.ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ต้ องมีกรรมกำรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรจึงจะครบ
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
3.กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก
4.กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ ในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียง เพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขำด

 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ต้ องประกอบไปด้ วยตัวแทนของทุกภำคส่วนในองค์กร รวมถึง
บริษัทในเครื ออย่ำงน้ อย 12 คน
2.ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้ มำจำกกำรคัดเลือกจำกตัวแทนคณะกรรมกำรควำม
ยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้อนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมกำรควำมยั
้
ง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
รองกรรมกำรผู้จ ัด กำรใหญ่อ ำวุโ ส / รองประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่บ ริ ห ำรในแต่ล ะด้ ำ นหรื อ เทีย บเท่ำ เป็ น ที่ ปรึ กษำ
คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมโดยตำแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม มีวำระดำรงตำแหน่ง 2 ปี
2. กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้ รับกำรคัดเลือกเพื่อเป็ นตัวแทนของฝ่ ำยงำน
ต่ำง ๆ เข้ ำมำดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมได้ อีก
3. กรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรควำมยั่งยื นและกิจกรรมสังคมว่ำงลง เพรำะเหตุอื่ นนอกจำกกำรออกตำมวำระ ให้
ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่งยื นและกิจ กรรมสังคม และคณะกรรมกำรควำมยั่งยื นและกิจ กรรมสังคม
พิจำรณำแต่งตังตั
้ วแทนเพื่อให้ เป็ นคณะกรรมกำรแทนตำแหน่งที่วำ่ งลง
4. กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมที่ประสงค์จะลำออกจำกตำแหน่งก่อนครบวำระจะต้ องแจ้ งและยื่ น
หนังสือลำออกต่อประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
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บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
1.กำหนดนโยบำย ทิศทำง และแนวทำงในกำรดำเนินกำรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และควำม
ยัง่ ยืนของบริษัทฯ
2. ให้ ควำมเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย ควำมยั่งยืนและ
กิจกรรมสังคม
3. มีอำนำจแต่งตังคณะท
้
ำงำนดำเนินกิจกรรมด้ ำนต่ำง ๆ ได้ ตำมที่เห็นสมควร
4.พิจำรณำจัดทำงบประมำณและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อ มและ
ควำมยัง่ ยืน เพื่อเสนอให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จดั กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
5.อนุมตั ิงบประมำณในส่วนที่ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร/กรรมกำรผู้จัดกำรแล้ ว โดยทำเรื่ อ ง
เบิกจ่ำยตำมขันตอนระเบี
้
ยบปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ
6.ติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของกำรดำเนินกำร และประเมินประสิทธิผลของกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยควำมยัง่ ยืน
และกิจกรรมสังคมของบริษัท และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ
7.สอบทำนและให้ ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัทฯ
การประชุม
1.คณะกรรมกำรควำมยั่งยืน และกิจกรรมสังคมจะต้ องจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 10 ครั ง้ แล้ วแต่ควำม
จำเป็ นและเหมำะสม
2.วำระกำรประชุมและเอกสำรกำรประชุมจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้ ำ
ก่อนกำรประชุม
3.ในกำรประชุมคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมจะต้ องมีกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง หนึง่
จึงจะครบองค์ประชุม
4.มติที่ประชุมของคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะถือ ตำมเสียงข้ ำงมำกของกรรมกำรที่ เข้ ำร่ ว ม
ประชุม
5.ให้ ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวนั
เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระที่จะประชุมไปยังคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทุกคนล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7
วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณี จำเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
กำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่ำนันได้
้
6.ให้ ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่ ง ยื น และกิ จ กรรมสัง คมเป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม นอกจำกประธำน
คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ รองคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจ กรรมสังคมเป็ น
ประธำนในที่ประชุม หรื อให้ กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเลือกกรรมกำรคนหนึง่ คนใดเป็ นประธำนในที่ประชุม
การรายงาน
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คณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม จะต้ องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตอ่ คณะกรรมกำรบริ หำรอย่ำงน้ อย
ไตรมำสละ1 ครัง้ และจัดทำข้ อมูลในรำยงำนประจำปี ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในปี ที่ผำ่ นมำ โดยเปิ ดเผยรำยละเอียด ดังนี ้
 จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
 จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรควำมยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้ ำร่ วมประชุม
 ผลกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมกฎบัตรที่กำหนด

3. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ ประธำนกรรมกำรบริ หำร /
กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯ เข้ ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำรในบริ ษัทย่อย
และยังให้ นำนโยบำย และแนวปฎิบตั ติ ำ่ ง ๆ ให้ บริษัทย่อยนำไปปฏิบตั เิ พื่อให้ กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรบริหำรเป็ นไปในทิศทำง
เดียวกัน ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้ องมีสทิ ธิในกำรส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ ำร่วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

4. การกากับดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตน รวมทังกำรซื
้
้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
4.1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริษัทฯ จะต้ องรักษำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ
และจะต้ องไม่นำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม และไม่วำ่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อ ไม่ก็
ตำม เว้ นแต่ข้อมูลนันบริ
้ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ ว
4.2 กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ ทรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของ
บริ ษัทฯ ที่ได้ รับทรำบข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ ที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้ องหลีกเลี่ยงกำรซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
กำรเงินหรื อข้ อมูลภำยในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสำธำรณชน และห้ ำมมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ นัน้ ต่อ
บุคคลอื่น ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำง
ของบริ ษัทฯ ด้ วย โดยผู้ใดฝ่ ำฝื นถือว่ำได้ กระทำผิดระเบียบของบริ ษัทฯ อย่ำงร้ ำยแรงและมีกำรกำหนดโทษ
โดยกำรตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและหำกยังคงปฏิบตั จิ ะทำกำรไล่ออกโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะจัดกำรอบรมให้ ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริ หำร เกี่ยวกับหน้ ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครอง
ทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. ตำม มำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ
275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมกำรและผู้บริ หำรมีหน้ ำที่
ต้ อ งรำยงำนกำรมำถื อ ครอง และกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ต่อ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรถัดจำกวันที่ทำรำยกำร และจัดส่งสำเนำ
รำยงำนนี ้ให้ แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
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5. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อ ยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญ ชี ให้ แ ก่ผ้ สู อบบัญ ชี ในปี 2560 รวม 6.03 ล้ ำนบำท โดย
แบ่งเป็ นค่ำสอบบัญชี 5.70 ล้ ำนบำท และค่ำตอบแทนอื่น 0.33 ล้ ำนบำท

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

นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่ างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้

รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ปกติ อำทิ กำรซือ้ และขำยสินค้ ำ กำรให้ บริ กำร เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็ นต่อ กำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว และกำรมีเงื่ อ นไขกำรค้ ำที่ มีรำคำและเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ เมื่อ
เทียบเคียงกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลทั่วไป หรื อกำรทำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรในลักษณะเดียวกับของ
ผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับ
เหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

รำยกำรอื่ น ๆ นอกเหนื อ จำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติข้ำงต้ น เช่น รำยกำร
เกี่ ยวกับทรั พย์ สินหรื อบริ กำรอื่น หรื อ รำยกำรรั บหรื อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและกำรได้ ม ำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรื อบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ บริษัทไม่มีนโยบำยกำรให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บคุ คลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรื อดำเนินงำนแทนบริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์และข้ อ บังคับ
ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สำคัญของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย เพื่อให้ กำรตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้ นทุกรำย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี ของบริ ษัท และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท
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การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญต่อกำรต่อต้ ำนด้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร บริษัทฯ
ยึดมัน่ ต่อกำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส และไม่ยอมรับกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม ตรวจสอบได้
ทุกกระบวนกำรและทุกขันตอนกำรท
้
ำงำน รวมถึงได้ มีกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรด้ ำนกำรป้องกันกำรกระทำดังกล่ำว
บริ ษัทฯ มีกำรสื่อสำรถ่ำยทอดไปยังพนักงำนทุกระดับ และกำหนดไว้ ในจรรยำบรรณขององค์กรให้ มีควำมตระหนักต่อกำร
กระทำที่เป็ นกำรทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น ด้ วยเล็งเห็นว่ำ กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นเป็ นบ่อนทำลำยธุรกิจ สังคม และประเทศชำติ
ดังนันกำรด
้
ำเนินกำรด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้ องเกิดจำกหน่วยงำนทุกภำคทุกส่วนร่ วมเป็ นพลังผลักดันในกำร
ปลูกฝั งและสร้ ำงเสริมสังคมไทยให้ ปรำศจำกกำรกระทำดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2557 ได้ อนุมตั นิ โยบำยในกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นขึ ้น และบริ ษัทได้ ประกำศเจตนำรมณ์ และเข้ ำร่ วมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิ ( Collective Action Coalition :
CAC ) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 19 มกรำคม 2559 ได้ ทบทวนนโยบำย กำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตฯ และกำหนดกฏบัตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏบัติ
ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้ จดั ทำคูม่ ือมำตรกำรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่น และกำรประเมิน ควำม
เสี่ยงเรื่ อ งกำรทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่นในแต่ละหน่วยงำน ได้ มีกำรสื่อ สำรประชำสัมพันธ์ เพื่อ สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจให้ กับ
พนักงำน ไม่ให้ มีกำรเรี ยกร้ องหรื อดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ ได้ มำในสินจ้ ำง รำงวัล หรื อผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อประโยชน์ทงต่
ั้ อ
ตนเอง และบริษัทฯ จำกผู้ที่เกี่ยวข้ องทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. TAKUNI จะต้ อ งเป็ นองค์กรที่ มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริ หำรจัดกำรด้ วยควำมโปร่ งใส เป็ นธรรม
สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนกำรทุจริ ตคอรัปชั่นทัง้ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ตลอดจนมีระบบในกำรบริ หำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรทุจริตในองค์กร และปฏิบตั ติ ำมแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของธุรกิจ
2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้ องปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต รับผิดชอบ ในกำรปฏิบตั ิตำม
หน้ ำที่ ไม่ทุจริ ตในหน้ ำที่กำรงำน ไม่กระทำกำรที่ขดั ต่อกฎหมำย ศีลธรรม จริ ยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจขององค์กร
ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียบนพื ้นฐำนของควำมถูกต้ อง และเป็ นธรรม
3. TAKUNI จะสนับสนุนและร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรสร้ ำงจิตสำนึก เพื่อต่อต้ ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่
นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ ปรำรถนำให้ บุ คคลำกรของกลุ่มบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้ ร่วมมือกันยึดถือปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดควำมยัง่ ยืนต่อสังคม
นิยาม
“ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ” หมำยถึง กำรติดสินบน ไม่วำ่ จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี ้
1.กำรให้ กำรเสนอ / ให้ คำมัน่ / สัญญำว่ำจะให้
2. กำรรับ กำรเรี ยกร้ องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ หรื อเอกชน
หรื อผู้มีหน้ ำที่เกี่ยวข้ องไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่ำวกระทำหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อันเป็ น
กำรให้ ได้ มำหรื อรักษำไว้ ซึ่งธุรกิจหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ
ประกำศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจำรี ตทำงกำรค้ ำให้ กระทำได้
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท ฯ ได้ ก ำหนดแนวทำงปฏิ บัติใ นกำรป้ องกัน กำรมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ กำรทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น 3 ข้ อ
ประกอบด้ วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรดำเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดับควำมเสี่ยงทังโอกำสและเกิ
้
ดผลกระทบ กำหนดมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เหมำะสมกับ
ควำมเสี่ยงที่ประเมินได้
2. แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กำหนดให้ แนวปฏิบตั ิกบั กำรกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต
คอร์ รัปชัน่ สรุปได้ ดงั นี ้
2.1จัดให้ มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละ
หน่วยงำน เช่น กำรขำยและกำรตลำด กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ระบบกำรบันทึกบัญชี กำรจ่ำยชำระเงิน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อป้องกัน
และติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ รวมทังมี
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงในกำรแก้ ไขที่เหมำะสม
2.2 จัดให้ มีช่องทำงกำรรับแจ้ งข้ อมูล เบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนกำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิดกฎหมำยหรื อจริ ย ธรรม
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวปฏิบตั ิในกำรป้องกันมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัย โดยมีนโยบำยในกำร
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลหรื อเบำะแส และเก็บรักษำข้ อมูลของผู้ให้ ข้ อมูลเป็ นควำมลับ รวมทัง้ มีมำตรกำรตรวจสอบและกำหนด
บทลงโทษทำงวินัยของบริ ษัทฯ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกรณี ที่สำมำรถติดต่อผู้ให้ เบำะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งผลกำรดำเนินกำรให้ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามแนวทางปฏิบัตใิ นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ กำหนดให้ มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั แิ นวทำงปฏิบตั ิในกำรป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
3.1 กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำน ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมคู่มือกำรกำกับดูแล
กิจ กำรที่ ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ ที่ บ ริ ษัทฯ กำหนดขึน้ ซึ่งรวมถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ ดี จริ ยธรรมของบริ ษั ท ฯ
จริยธรรมว่ำด้ วยกำรสนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และจรรยำบรรณ/ข้ อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงำน อย่ำงสม่ำเสมอ
3.2 จัดให้ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรกำกับ
ดูแลกิจกำร และให้ ข้อเสนออย่ำงต่อเนื่อง โดยดำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่ได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนยั สำคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.3 กำหนดให้ ฝ่ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ นำมำตรกำรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่ ำงมีประสิทธิผล ตลอดจนติตำม ทบทวนและ
ปรั บปรุ งมำตรกำรต่อ ต้ ำนกำรทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่นไปปฏิ บัติอ ย่ำงสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลกำรประเมินต่อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมลำดับอย่ำงทันเวลำและสม่ำเสมอ
3.4 หำกกำรสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่ำ ข้ อมูลจำกกำรตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐำนที่มีเหตุอันควรให้
เชื่อว่ำมีรำยกำร หรื อกระทำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และมีผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯรวมถึง
กำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิดกฎหมำยหรื อจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ

97

กำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรำยกำรทำงกำรเงิน หรื อระบบกำรควบคุมภำยในคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรสื่อสำรแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ย วข้ องกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นนี ้ โดยเผยแพร่
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น อินทรำเน็ตของกลุม่ บริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทังนี
้ ้เพื่อให้ บุคลำกรของบริษัทฯ รับทรำบโดย
ทัว่ กัน
หน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. คณะกรรมการบริษัท
ก ำหนดโยบำยและก ำกับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบที่ ส นับ สนุน กำรต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น ที่ มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญกับกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น และปลูกฝั งจนเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
กำกับดูแลควบคุมภำยใน กำรปฏิบตั ติ ำมมำตรกำร และกระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตและคอร์ รัปชัน่
3. คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
 สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่
 มีอำนำจแต่งตังคณะท
้
ำงำนต่อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตำมควำมจำเป็ น
 ติดตำมแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต รวมทังวิ
้ เครำะห์ ประเมินผล จัดกำรติดตำมและ
รำยงำนอย่ำงเป็ นระบบ
 รำยงำนคำร้ องเรี ยนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. ผู้บริหาร
กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัปชั่นในกระบวนกำรปฏิ บตั ิงำนที่อ ำจก่อ ให้ เกิด กำร
คอร์ รัปชัน่ ในแต่ละหน่วยงำน
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
 ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสมี 4 หน่ วยงานคือ
1.
เลขำนุกำรบริษัท
2.
ฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั งิ ำน
3.
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4.
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
1. บริษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของผู้แจ้ งเบำะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ต้ องเรี ยนไว้ เป็ นควำมลับ
2. บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน
แหล่งที่มำของข้ อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับควำมเสียหำย ด้ วยกระบวนกำรที่เหมำะสมและ
เป็ นธรรม
3. บริษัทฯ จะไม่กระทำกำรใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมกับผู้ที่แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำม
ร่ วมมือ ในกำรตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ย นแปลงต ำแหน่ งงำน ลักษณะงำน
สถำนที่ทำงำน สัง่ พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั งิ ำน เลิกจ้ ำง หรื อกระทำกำรอื่นใดที่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ นธรรม
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บทลงโทษ
บุคคลำกรของบริษัท ต้ องทำควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกขันตอนของ
้
กำรปฏิบตั งิ ำน ข้ อกล่ำวหำเรื่ องกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อำจสร้ ำงควำมเสียหำย เสียชื่อเสียงต่อบุคคลำกรของบริษัท และ
ทำให้ ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคคลำกรที่ไม่ปฏิ บตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รั ปชั่น
อย่ำงเหมำะสม กำรลงโทษนี ้รวมถึงกำรเลิกจ้ ำงงำน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ำจำเป็ น กำรกระทำใด ๆ ที่ฝ่ำฝื นหรื อไม่เป็ นไป
ตำมนโยบำยนี ้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม จะได้ รับกำรพิจำรณำทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้ หรื อมีทำตำม
กฎหมำย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน โดยแต่ละ
ท่ำนไม่ได้ เป็ นพนักงำนของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบในกำรสอบทำนในรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯให้ มีค วำม
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฏหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสอบทำน
้
ให้ บริ ษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล โดยบริ ษัทฯ ได้ จ้ำงบริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยสำมำรถดูรำยละเอี ยด
ได้ ใน “เอกสแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทผู้ตรวจสอบภำยใน” ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ นำยศักดิศ์ รี
อำพวัน เป็ นผู้ที่มีควำมเหมำะสม
ในปี 2560 ที่ปรึกษำด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในได้ จดั ทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในแต่ละไตรมำสและประชุม
ร่ วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ นำรำยงำนดังกล่ำวประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ ำยจัดกำร หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ พิจำรณำร่ วมกันกับคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประจำทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกร รมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นตรงกันว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย มีประสิทธิภำพเพียงพอ และเหมำะสม
กับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้ อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในที่จะกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อควำมถูกต้ องและ
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมทังกำรด
้
ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ บรรลุเป้ำหมำย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นไว้ ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังนี ้
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร
พนักงำน หรื อที่ปรึกษำใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ ปฎิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงเป็ นอิสระตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยซึ่งเป็ นไปตำม
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยในกำรสอบทำนให้ บริษัทฯ มีกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อ กำหนดและแนวปฎิบัติที่ ดีสำหรั บคณะกรรมกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้ สิ ้น 6 ครัง้ โดยมีกำรหำรื อร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งสรุ ปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ของบริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) และงบกำรเงินรวม ซึ่งได้ จัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชีของไทย (Thai
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง
ครบถ้ วนเพียงพอ รวมทังได้
้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรจำนวน 6 ครัง้ เพื่อปรึ กษำหำรื อกันอย่ำงอิสระถึง
ข้ อมูลที่มีสำระสำคัญในกำรจัดทำงบกำรเงิน กำรปรั บปรุงรำยกำรบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเหมำะสมของ
วิธีกำรบันทึกบัญชี ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งบกำรเงิน และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชีของไทย ตลอดจนควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ ำกำรจัดทำงบ
กำรเงินเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดังกล่ำวที่ผ้ สู อบบัญชีได้ สอบทำนและตรวจสอบ
แล้ ว ซึ่งเป็ นรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และติดตำมควำมคืบหน้ ำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม่ำเสมอทุกไตรมำส โดยพิจำรณำปั จจัยเสี่ยงทัง้ ปั จจัยภำยในและภำยนอก โอกำสที่จะเกิด ผลกระทบ และกำรบริ หำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบริ ษัทฯ ได้ กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงไว้ อย่ำงชัดเจน และได้ สื่อสำรให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยเข้ ำใจ รวมทังสร้
้ ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ ทกุ
คนในองค์กรตระหนักว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นควำมรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในได้ รำยงำน และพบว่ำมี
ควำมเพียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ครอบคลุมปั จจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในกำรดำเนินงำน รวมทัง้ มี
กำรพัฒนำคุณ ภำพกำรตรวจสอบทัง้ ในด้ ำนบุคลำกรและกำรปฎิบัติงำนตรวจสอบให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้ องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีที่รำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในสำหรับปี 2561 ซึ่งได้ จัดทำ
ขึ ้นตำมปั จจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทังก
้ ำหนดขอบเขตกำรปฎิบตั ิงำนตรวจสอบให้ ครอบคลุมกระบวนกำรทำงธุรกิจและกำร
ทำงำนที่มีสำระสำคัญ
การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัตติ ามกฎหมาย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนกำรปฎิบตั ิตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิ บำล พบว่ำเป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้ อ กำหนดของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ได้ ปฎิบัติตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีอย่ำงเคร่งครัด และมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกรรมกำร
บริ ษัท ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงำนทุกระดับมีจิตสำนึกในจริ ยธรรมและคุณธรรมอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทัง้ ได้ จัดท ำ
นโยบำยต่อต้ ำนคอรัปชัน่ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกับควำมเป็ นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพและคุณภำพงำนของผู้สอบบัญชีในรอบปี ที่
ผ่ำนมำจึงเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำ และมีมติเห็นชอบให้ เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตังนำงณฐ
้
พร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3430 และ/หรื อ นำยไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4298 และ/หรื อ
นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3445 ในนำมบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2561
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดหลักควำมสมเหตุสมผล ควำมโปร่ งใส กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำง
เพียงพอ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
เป็ นปกติทำงกำรค้ ำ มีควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือ
หุ้น ด้ วยเงื่อนไขและรำคำที่สมเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
ได้ รับอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังรอบคอบ มีควำมเป็ นอิสระอย่ำงเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้ อ มูลทำงกำรเงิน ของ
บริษัทฯ สำหรับปี 2560 ถูกต้ อง เชื่อถือได้ สอดคล้ องกับมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันอย่ ำง
ถูกต้ อง มีกำรปฎิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้ อกำหนดและข้ อผูกพันต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำร
ปฎิบตั ิงำนที่สอดคล้ องตำมระบบกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดีอ ย่ำงเพียงพอ โปร่ งใส เชื่อถือได้ รวมทัง้ มีกำรพัฒนำปรั บปรุ ง
ระบบกำรปฎิบตั งิ ำนให้ มีคณ
ุ ภำพดีขึ ้นและเหมำะกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

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

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

ความสัมพันธ์
ณ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 คุณประเสริฐ ภรรยำ บุตร และธิดำ ถือหุ้นใน
บริษัทรวมร้ อยละ 51.44 ของทุนชำระแล้ วและคุณประเสริฐดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จดั กำร
ในบริษัท
คุณประสิทธิ์ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั กำร
เป็ นพี่ชำยของคุณประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของ
บริษัทฯ

บริษัท มิดเดิลจี จำกัด
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)
บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิ โตรเลียม จำกัด
(สถำนีบริกำรก๊ ำซ)
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คุณประภัศร์ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
เป็ นน้ องชำยของคุณประเสริ ฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมกำร
ของบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รำยได้
- มิดเดิลจี
จำกกำร
จำหน่ำยแก๊ ส - ปรำณี
ปิ โตรเลียม

รายละเอียดของ
รายการ
TG จำหน่ำยก๊ ำซ
LPG ให้ กบั บุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวโยง
ดังกล่ำว

- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

รำยได้
ค่ำขนส่ง

-วีรำ

GG ให้ บริกำร
ขนส่งก๊ ำซ LPG
ให้ กบั บุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวโยง
ดังกล่ำว

ขนาดของ
รายการ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
2560 2559
13.78 13.50 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ โดยรำคำจำหน่ำยประกอบด้ วย
6.18
6.21 2 ส่วน คือ ค่ำนำ้ ก๊ ำซและค่ำขนส่ง โดยค่ำ
นำ้ ก๊ ำซเป็ นรำคำเดียวกับที่ จำหน่ำยให้ แก่
ลูก ค้ ำ รำยอื่ น และค่ ำ ขนส่ ง เป็ นไปตำม
4.51
3.37 อัตรำที่ บริ ษัทกำหนดไว้ ตำมระยะทำงกับ
ลูกค้ ำทุกรำย และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ ไม่
แตกต่ำงกับกำรค้ ำกับลูกค้ ำรำยอื่น

0.19

0.22

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ
กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติคำ่ ขนส่งเป็ นไปตำมอัตรำที่ บริ ษัท
กำหนดไว้ ตำมระยะทำงกับลูกค้ ำทุกรำย
และมี เ งื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ ไม่แ ตกต่ำ งกั บ
กำรค้ ำกับลูกค้ ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

รำยได้
ค่ำสินค้ ำ
และบริกำร

-มิดเดิลจี

TT ขำยอะไหล่
อุปกรณ์ระบบแก๊ ส
ให้ บคุ คลที่มีควำม
เกี่ยวโยงดังกล่ำว

ขนาดของ
รายการ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
2560 2559
0.077 0.09 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ รำคำขำยอะไหล่อุปกรณ์ ติดตัง้
ระบบแก๊ ส เป็ นไปตำมอั ต รำที่ บ ริ ษั ท
กำหนดไว้ กับลูกค้ ำทุกรำย และมีเงื่ อ นไข
ทำงกำรค้ ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ ำกับ ลูกค้ ำ
รำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ

รำยได้
ค่ำสินค้ ำ
และบริกำร

- มิดเดิลจี
-วีรำ
-ปรำณี
ปิ โตรเลียม

RE ให้ บริกำร
ตรวจสอบระบบ
ควำมปลอดภัยกับ
บุคคลที่มีควำม
เกี่ยวโยงดังกล่ำว

-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม
รำยได้ อื่น

-มิดเดิลจี
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม
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0.006
0.012
0.006

-

TG ให้ บริกำรอบรม
พนักงำนบรรจุแก๊ ส
ให้ แก่บริษัท
ดังกล่ำว

0.005
0.002

0.088 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรทำกำรค้ ำ
ตำมปกติ ค่ำบริ กำรตรวจสอบ เป็ นไปตำม
0.007 อัตรำที่ บริ ษัทก ำหนดไว้ กับลูกค้ ำ ทุก รำย
และมี เ งื่ อ นไขทำงกำรค้ ำ ไม่แ ตกต่ำ งกั บ
กำรค้ ำกับลูกค้ ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
0.006
รำยกำรดัง กล่ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ
-

กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น ตำมลักษณะ
กำรทำธุรกิจ ที่ เมื่อ มีกำรจัดอบรม จะเชิญ
พนักงำนของสถำนีบริกำรซึ่งเป็ นลูกค้ ำของ
บริ ษั ท เข้ ำ ร่ ว ม เป็ นไปตำมอัต รำที่ บ ริ ษัท
ให้ บริ กำรลูกค้ ำรำยอื่ น และมีเงื่อนไขทำง
กำรค้ ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ ำกับลูกค้ ำรำย
อื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดัง กล่ำ วแล้ ว และมี ค วำมเห็ น ว่ำ กำรท ำ
รำยกำรดัง กล่ำ ว มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เหมำะสม เป็ นไปตำมกำรค้ ำโดยปกติ

นโยบายและการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการทารายการระหว่ างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ปกติ อำทิ กำรซือ้ และขำยสินค้ ำ กำรให้ บริ กำร เป็ นต้ น บริ ษัทมี
นโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจ ำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็ นต่อกำรทำ รำยกำร
ดังกล่ำว โดยมีเงื่อนไขกำรค้ ำและมีรำคำที่เป็ นธรรม รวมทัง้ ไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลทั่วไป หรื อกำรทำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับ บุคคล
ทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น
ผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส ทัง้ นี ้ หำกมีควำม
จ ำเป็ นบริ ษัทอำจว่ำจ้ ำงที่ ปรึ กษำเฉพำะทำงในกำรประเมินรำคำที่เป็ นธรรม และปฏิ บัติให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
 รำยกำรรับหรื อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จะต้ องเป็ นไปด้ วยควำมจำเป็ น มีควำมสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและ
เงื่อนไขที่เป็ นธรรม ตลอดจนก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท สำหรับรำยกำรค ้ำประกันอันเนื่องมำจำกควำมจำเป็ นในกำร
ขอวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร ซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขปกติของสถำบันกำรเงิน ในกำร
ให้ สนิ เชื่อแก่ธรุ กิจ โดยกำรค ้ำประกันไม่ว่ำจะเป็ นในทำงตรงหรื อกำรวำงสินทรัพย์ค ้ำประกัน บริษัทต้ องไม่มีคำ่ ใช้ จ่ำยเกิดขึ ้น
จำกกำรค ้ำประกัน และต้ องไม่ทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด สำหรับรำยกำรรับกำรค ้ำประกัน จะต้ องเป็ นไปตำมควำม
จำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผล
และควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรรับหรื อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดังกล่ำว เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด สำหรับรำยกำร
ให้ และรับกำรค ้ำประกัน โดยให้ ทำรำยกำรเสมือนทำกับบุคคลภำยนอก รวมถึ งพิจำรณำรำคำที่เป็ นธรรมในกำรทำรำยกำร
และปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้ น เช่น รำยกำรเช่ำหรื อให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อบริกำรอื่น บริษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ำรณำและให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำว และปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สำคัญของ
บริษัทหรื อบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ แ ละข้ อ บัง คับ
ประกำศ คำสั่งหรื อ ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์ สิน
ที่สำคัญของบริษัทฯหรื อบริษัทย่อย เพื่อให้ กำรตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

บริษัท

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
4298
4298
3430

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด นำยไพบูล ตันกูล
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด นำยไพบูล ตันกูล
บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด นำงณฐพร พันธุ์อดุ ม

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงิน

31-ธ.ค.-60
ล้ านบาท

31-ธ.ค.-59
%

ล้ านบาท

31-ธ.ค.-58
%

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

347.12

22.60

286.51

21.08

90.10

11.70

40.65

2.65

69.96

5.15

0.23

0.03

349.82

22.77

319.33

23.50

128.87

16.73

-

-

-

-

84.45

10.96

สินค้ ำคงเหลือ - สุทธิ

31.94

2.08

31.62

2.33

43.04

5.59

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

22.08

1.44

3.29

0.24

0.65

0.08

เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

791.60

51.53

710.72

52.30

347.34

45.09

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำประกัน

9.69

0.63

67.36

4.96

40.46

5.25

-

-

-

-

167.25

21.71

116.67
524.06

7.60
34.12

4.52
519.55

0.33
38.23

4.86
203.14

0.63
26.37

19.38

1.26

19.38

1.43

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

9.44

0.61

7.16

0.53

0.72

0.09

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี

4.15

0.27

4.14

0.30

6.00

0.78

61.12

3.98

26.12

1.92

0.60

0.08

744.52

48.47

648.23

47.70

423.03

54.91

1,536.12

100.00

1,358.95

100.00

770.37

100.00

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุทธิ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ –สุทธิ
ค่ำควำมนิยม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
งบแสดงฐานะทางการเงิน
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งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่

31-ธ.ค.-59
ล้ านบาท

31-ธ.ค.-59
%

ล้ านบาท

31-ธ.ค.-58
%

ล้ านบาท

%

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี

-

-

-

-

0.06

0.01

385.98

25.13

162.74

11.98

84.68

10.99

-

-

-

-

214.17

27.8

40.08

2.61

45.02

3.31

6.00

0.78

2.20

0.14

1.83

0.13

0.79

0.10

0.21

0.01

-

-

9.88

1.28

22.86

1.49

16.76

1.23

0.76

0.10

451.33

29.38

226.35

16.65

316.34

41.06

188.14

12.25

245.46

18.06

28.10

3.65

หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - สุทธิ

2.76

0.18

3.79

0.28

3.11

0.40

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

3.92

0.26

2.72

0.20

1.67

0.22

หนี ้สินภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี

0.35

0.02

-

-

1.01

0.13

12.61

0.82

23.00

1.70

4.96

0.64

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

207.78

13.53

274.97

20.24

38.85

5.04

รวมหนีส้ ิน

659.12

42.91

501.32

36.89

355.19

46.11

- ทุนจดทะเบียน

600.00

39.06

600.00

44.15

600.00

77.88

- ทุนที่ออกและชำระแล้ ว

400.00

26.04

400.00

29.43

200.00

25.96

305.53

19.89

305.53

22.48

106.64

13.84

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุม
เดียวกัน
สำรองตำมกฎหมำย

20.64

1.34

20.64

1.52

20.64

2.68

7.09

0.46

5.45

0.40

4.32

0.56

กำไรสะสม

71.18

4.63

72.57

4.72

83.58

10.85

804.43

52.37

804.19

52.35

415.18

53.89

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คลค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

31-ธ.ค.-60
ล้ านบาท

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31-ธ.ค.-59
%

ล้ านบาท

31-ธ.ค.-58
%

ล้ านบาท

%

72.57

4.72

53.44

3.48

-

-

877.00

57.09

857.63

55.83

415.18

53.89

1,536.12

100.00

1,358.95

88.00

770.37

100.00

งบการเงินรวมสาหรับ
งบกาไรขาดทุน

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร

1,925.12

100.00

1,589.19 100.00

1,352.88 100.00

ต้ นทุนขำยและบริกำร

1,734.66

90.11

1,473.90

92.74

1,196.31

88.43

190.47

9.89

115.29

7.25

156.57

11.57

16.95

0.88

63.55

4.00

11.80

0.87

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

207.42

10.77

178.84

11.25

168.37

12.45

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย

18.70

0.97

19.86

1.25

24.20

1.79

131.08

6.81

100.22

6.31

61.41

4.54

กาไรจากการดาเนินงาน

57.64

2.99

58.76

3.70

82.77

6.12

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

14.29

0.74

9.86

0.62

3.15

0.23

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริ ษัทร่วม

-

-

20.68

1.30

-

-

ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัทร่ วม

-

-

-

-

1.23

0.09

43.35

2.25

28.22

1.77

80.85

5.98

8.18

0.42

7.85

0.49

15.47

1.14

กาไรสุทธิสาหรับปี

35.17

1.83

20.37

1.28

65.38

4.83

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

0.17

0.01

0.43

0.03

0.56

0.04

35.00

1.82

19.94

1.25

64.82

4.79

25.35

1.32

16.50

1.04

65.38

4.83

9.82

0.51

3.87

0.24

-

-

35.17

1.83

20.37

1.28

65.38

4.83

25.25

1.31

16.28

1.02

64.82

4.79

กาไรขัน้ ต้ น
รำยได้ อื่น

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไรสุทธิสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
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ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

9.76

0.51

3.66

0.23

-

-

35.00

1.82

19.94

1.25

64.82

4.79

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้

43.35

28.22

80.85

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

41.96

31.14

16.18

1.14

-

-

ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)

(0.78)

(0.12)

(0.34)

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือ

(1.02)

(6.63)

17.77

(2.78)

(4.71)

(0.03)

ส่วนแบ่ง(กำไร)ขำดทุนจำกบริ ษัทร่วม

-

20.67

(1.23)

กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

-

(25.42)

-

กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื ้อ

-

(0.18)

-

กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุน

-

(19.26)

-

ผลขำดทุน(กำไร)จำกกำรตีรำคำใหม่ของหลักทรัพย์

(0.34)

0.04

-

กำไรจำกกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์

(0.26)

-

-

ดอกเบี ้ยรับ

(3.97)

(9.80)

(4.69)

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

14.29

9.86

3.15

91.60

23.81

111.66

(77.94)

66.10

(45.87)

0.71

20.37

0.81

(1.73)

(4.82)

(0.48)

8.56

4.97

(0.07)

223.19

(60.83)

(72.89)

- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

6.10

10.47

(0.07)

- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

1.03

0.79

0.14

- หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(10.38)

3.16

4.14

เงินสดจากการดาเนินงาน

241.14

64.02

-2.63

ค่ำเผื่อด้ อยค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ค่ำเผื่อสินค้ ำล้ ำสมัยและเคลื่อนไหวช้ ำ (กลับรำยกำร)
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ - สุทธิ

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน :
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
- สินค้ ำคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
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- ดอกเบี ้ยจ่ำย

(14.29)

(9.86)

(3.15)

- ภำษีเงินได้ จ่ำย

(39.43)

(38.99)

(12.26)

19.54

-

-

206.97

15.17

(18.04)

เงินสดจ่ำยลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม

-

(1.22)

(166.01)

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

134.74

-

(161.88)

(312.38)

(4.79)

3.79

8.92

0.15

160.26

59.80

-

(129.03)

(129.57)

(0.23)

-

18.57

30.3

2.66

10.71

3.77

เงินสดรับจำกกำรรับชำระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจกำรอื่น

-

202.70

-

เงินสดจ่ำยจำกเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

(181.82)

(114.75)

57.67

(26.90)

(8.98)

(66.53)

(216.47)

(260.54)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

-

94.59

214.17

จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน

-

(308.76)

-

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลภำยนอก

-

4.00

-

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

-

280.00

-

(62.26)

(43.62)

(6.54)

-

200.00

-

20.34

-

-

-

198.88

-

จ่ำยเงินปั นผล

(35.97)

(26.16)

(24.00)

เงินสดจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ ้น - สุทธิ

(1.94)
(79.82)
60.61

(1.18)
397.76
196.47

(1.79)
181.84
-96.74

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นปี

286.51

90.04

186.78

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

347.12

286.51

90.04

- รับคืนภำษี
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินจ่ำยซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ำยซื ้อเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดรับจำกกำรรับชำระเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและกิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยรับ

เงินฝำกที่มีภำระค ้ำประกัน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุนของบริษัทย่อย
เงินสดรับจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
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รายการที่ไม่ กระทบเงินสด
ซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้ ำหนี ้อื่น)

7.16

6.84

0.16

-

0.27

-

จำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในลูกหนี ้อื่น)

0.12

-

-

ซื ้อที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน

1.26

0.25

5.69

-

6.63

-

ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยสินเชื่อ (รวมอยู่ในเจ้ ำหนี ้อื่น)

เงินปั นผลค้ ำงจ่ำย

งบการเงินรวม สิน้ สุดวันที่

อัตราส่ วนทางการเงิน

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-58

LIQUIDITY RATIO
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

(เท่ำ)

1.75

3.14

1.10

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

(เท่ำ)

1.68

3.00

0.96

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

(เท่ำ)

0.27

0.06

(0.07)

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ

(เท่ำ)

5.83

7.24

12.93

ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย

(วัน)

63.43

50.42

28.22

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ

(เท่ำ)

22.87

21.71

18.35

ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย

(วัน)

15.96

16.81

19.89

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้

(เท่ำ)

17.08

11.91

9.88

ระยะเวลำชำระหนี ้

(วัน)

21.37

30.64

36.96

Cash Cycle

(วัน)

58.03

36.60

11.15

อัตรำกำไรขันต้
้ น

(%)

9.89

7.25

11.57

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน

(%)

2.25

3.08

5.98

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร

(%)

10.75

53.78

(22.31)

อัตรำกำไรสุทธิ

(%)

1.82

1.04

4.83

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

4.04

2.59

4.10

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

(%)

2.42

1.87

9.70

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร

(%)

14.75

14.14

9.84

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

(เท่ำ)

1.33

1.49

2.01

PROFITABILITY RATIO

EFFICIENCY RATIO
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FINANCIAL POLICY RATIO
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่ำ)

0.75

0.58

0.46

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน

(เท่ำ)

0.67

0.60

(0.063)

(%)

102.76

110.63

91.40

อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษัทประกอบธุรกิจจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่ำนกำรบริ หำรจัดกำรของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยสำมำรถจำแนกได้ เป็ น 5 ธุรกิจ คือ กำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว กำรขนส่งวัต ถุ
อันตรำยและวัสดุก่อ สร้ ำงทำงบก กำรติดตังระบบก๊
้
ำซ กำรให้ บริ กำรรั บเหมำก่อ สร้ ำง และกำรให้ บริ กำรทดสอบและ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร้ ำงรำยได้ ดงั นี ้

รายได้ จากการขายและให้ บริการของกลุ่มบริษัท
2400
2000
1600
1200
800
400
0

1079.05

645.15

259.13

773.35

860.01

1,007.57

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

57.22

61.43

53.75

การรับเหมาก่อสร้าง

1079.05

645.15

259.13

การติดตั้งระบบแก๊ส

3.49

7.92

11.45

การบริ การขนส่ ง

12.01

14.68

20.99

การจัดจาหน่าย LPG

773.35

860.01

1,007.57

การทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัย

ในปี 2560 กลุม่ บริษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำรทังสิ
้ ้น 1,925.12 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกปี 2559 ที่มีรำยได้
1,589.19 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรรวมรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงของบริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (“ซี
เอ แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อยตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษำยน 2559 ในงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2559
กลุ่มบริ ษัทรับรู้รำยได้ จ ำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงในปี 2560 จำนวน 1,079.05 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี
2559 ที่มีรำยได้ 645.15 ล้ ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 67.26 ทัง้ นีร้ ำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวลดลง
เนื่องจำกผู้บริ โภคมีทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น ประกอบกับกลไกตลำดของรำคำพลังงำนกระทบต่อ
ควำมต้ องกำรใช้ ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวในภำคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ลดลงจำกปี ก่อน
ด้ วย
หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ ของกลุม่ บริษัท รำยได้ จำกกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำง ถือเป็ นรำยได้ หลักของกลุม่ บริษัทโดยในปี 2560 รำยกำรดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.17 และ
ร้ อยละ 56.05 ของรำยได้ รวมตำมลำดับ

114

ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
รายได้
รำยได้ รวมของกลุม่ บริษัท ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรขำย รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร และรำยได้ อื่น โดยรำยได้ จำก
กำรขำยถือเป็ นรำยได้ หลักของกลุ่มบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนกว่ำร้ อยละ 40 -75 ของรำยได้ รวมตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้
ระหว่ำงปี 2558 – 2560 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ รวมอยู่ที่ 1,352.88 ล้ ำนบำท 1,589.19 ล้ ำนบำท และ 1,925.12 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นกำรเติบโตในอัตรำร้ อยละ 17.47 และ ร้ อยละ 21.14 ต่อปี ในปี 2559 และ 2560 ตำมลำดับ โดยในปี 2560
ที่กลุม่ บริษัทมีรำยได้ เพิม่ ขึ ้นเกิดจำกกำรกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงเป็ นหลัก

รายได้ จากการขายและบริการ
รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัท สำมำรถจำแนกได้ เป็ น 5 กลุม่ หลัก ได้ แก่ รำยได้ จำกกำรจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว รำยได้ จำกกำรขนส่งทำงบก รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง รำยได้ จำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซ
รถยนต์ และรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึ่งรำยได้ ทงั ้ 5 กลุ่มนัน้ แบ่งแยก
กำรประกอบธุรกิจกันระหว่ำงบริษัทและบริ ษัทย่อย

รายละเอียดรายได้ จากการขายและให้ บริการจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ระหว่ างปี 2558 – 2560 สามารถแสดงได้ ดังนี ้

ปี 2560
1. จัดหำและจัดจำหน่ำย
ก๊ ำซ LPG
2. บริ กำรขนส่งทำงบก
3. บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
4. จำหน่ำยอุปกรณ์ตดิ ตัง้
ระบบแก๊ ส
5. บริกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรม
รวมรายได้ จากการขาย /
บริการ
- รำยได้ จำกกำรขำย
- รำยได้ จำกบริกำร
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TG

ล้ านบาท
773.35

ปี 2558

%
ล้ านบาท
40.17
860.01

%
ล้ านบาท
54.12 1,007.57

%
74.48

0.62
56.05
0.19

14.68
645.15
7.92

0.92
40.59
0.50

21.00
259.13
11.44

1.55
19.15
0.85

2.97

61.43

3.87

53.74

3.97

1,925.12 100.00 1,589.19

100.00 1,352.88

100.00

776.85
1,148.28

54.61 1,019.00
45.39
333.88

75.32
24.68

GG

12.01
TT,CAZ 1,079.05
TT
3.49
RE

ปี 2559

57.22

40.35
59.65

867.93
721.26

รายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวมำจำกกำรดำเนินงำนของ TG โดย TG เป็ นผู้ค้ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำม
มำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 ในกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊ ำซ LPG) โดยระหว่ำง
ปี 2558 – 2560 รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG มีกำรปรับตัวลดลงจำก 1,007.57 ล้ ำนบำท เป็ น 860.01 ล้ ำนบำท และ
773.35 ล้ ำนบำท โดยคิดเป็ นกำรลดลงในอัตรำ ร้ อยละ 14.65 ในปี 2559 และร้ อยละ 10.08 ในปี 2560 ซึ่งเกิดจำกกำรมี
ทำงเลือกในกำรใช้ พลังงำนในภำคขนส่งมำกขึ ้น รวมทัง้ กลไกตลำดของรำคำพลังงำนกระทบต่อควำมต้ องกำรใช้ LPG ใน
ภำคขนส่ง ทำให้ ปริมำณกำรใช้ ก๊ำซเชื ้อเพลิงด้ ำนขนส่งลดลง

รำยละเอียดกำรจำหน่ำยก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวระหว่ำงปี 2558 – 2560 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ตัน

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปริมำณจำหน่ำยก๊ ำซ LPG

43,166

48,202

48,775

-10.45 %
17,916

-1.17 %
17,842

-11.93%
20,657

0.41%

-13.62%

5.79%

อัตราการเติบโต
รำคำขำยต่อตัน
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

ทัง้ นีก้ ารปรับตัวลดลงของรายได้ จากการจาหน่ ายก๊ าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปั จจัย 2 ประการ คือ
(1) ปริ มำณกำรจำหน่ำยก๊ ำซ LPG ลดลง เนื่องจำกสถำนกำรณ์ รำคำน ้ำมันที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ผ้ บู ริ โภค
ไม่นิยมใช้ ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่ง
(2) กำรปรับรำคำขำยของ LPG ตำมรำคำที่คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนกำหนด

รายได้ บริการขนส่ งทางบก
รำยได้ บริกำรขนส่งมำจำกกำรดำเนินงำนของ GG โดย GG ทำหน้ ำที่ให้ บริกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยและวัสดุก่อสร้ ำง
ให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยปั จจุบันมีรถขนส่งทังสิ
้ ้น 29 คัน ในระหว่ำงปี 2558 – 2560 รำยได้ ส่วนใหญ่ประมำณร้ อยละ 59 - 64 ของ
GG เป็ นกำรให้ บริ กำรขนส่งก๊ ำซ LPG ให้ แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 25 – 30 ล้ ำนบำท ในขณะที่ รำยได้ ในกำร
ให้ บริ กำรขนส่งให้ แก่บุคคลภำยนอกในปี 2558 – 2560 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 21.00 ล้ ำนบำท 14.68 ล้ ำนบำท และ 12.01 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 0.62 – 1.55 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่ บริษัท ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั
GG มีกำรขยำยกำรให้ บริ กำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยอื่นนอกจำกก๊ ำซ LPG เช่น ขนส่งแอมโมเนีย ขนส่งวัสดุก่อสร้ ำง เพื่อรักษำ
ยอดขำยโดยรวมไม่ให้ ลดลงตำมรำยได้ จำกกำรขนส่ง LPG
สำหรับรำยได้ ค่ำบริ กำรขนส่งแก่บุคคลภำยนอกซึ่งแสดงในงบกำรเงินรวมปี 2560 จำนวน 12.01 ล้ ำนบำท ลดลง
จำกปี ก่อนที่มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรแก่บุคคลภำยนอกที่มีอยู่ 14.68 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 18.19 เนื่องจำกให้ บริ กำร
ขนส่ง LPG จำกปตท.ไปคลังต่ำงจังหวัดแก่ลกู ค้ ำลดลง ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัทได้ เพิ่มบริ กำรขนส่งแอมโมเนียเพื่อทดแทนรำยได้
ขนส่งก๊ ำซ LPG ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2560 จำนวน
5.73 ล้ ำนบำท
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รายได้ จากการติดตัง้ ระบบก๊ าซรถยนต์
รำยได้ จ ำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์ ดำเนิ นกำรโดย TT โดย TT เป็ นผู้ให้ บริ กำรติดตัง้ ระบบก๊ ำซในรถยนต์
ตลอดจนกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบก๊ ำซ รำยได้ จำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์มีมลู ค่ำและสัดส่วนลดลง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ จำกสัดส่วนร้ อยละ 0.85 ของรำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรของกลุม่ บริ ษัท ในปี
2558 เหลือเพียงร้ อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็ นร้ อยละ 0.22 ในปี 2560
กำรปรับตัวลดลงของรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรติดตังระบบก๊
้
ำซและอุปกรณ์ของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเป็ นผลมำจำก
กำรลดลงในส่วนของกำรติดตังระบบก๊
้
ำซของรถยนต์เป็ นหลัก เกิดจำกกำรลดลงของจำนวนรถยนต์ที่มำติดตัง้ เนื่องจำก
รำคำน ้ำมันในตลำดโลกลดลง จึงทำให้ ไม่มีแรงจูงใจในกำรติดตังระบบก๊
้
ำซในรถยนต์

รายได้ จากบริการรับเหมาก่ อสร้ าง
รำยได้ จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงดำเนินกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่เกี่ยวกับ LPG
ส่วน CAZ จะให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนน ้ำมันและแก๊ ส ในลักษณะ Engineering Procurement Construction ทุกชนิด
รำยได้ จำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้นเนื่องจำกซี เอ แซดเปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่วมเป็ นบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ วนั ที่ 7 เมษำยน 2559 ซึ่งมีผลให้ กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนน ้ำมัน
และแก๊ สในปี 2560 ทัง้ 12 เดือน จำกเดิมที่ปี 2559 รับรู้รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนธันวำคม
เท่ำนัน้ โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนน ้ำมันและแก๊ สสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้น 564.42 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน
เนื่องจำกกลุม่ ลูกค้ ำมีกำรขยำยโรงงำนมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ในระหว่ำงปี 2560 กลุม่ บริษัทยังรับรู้รำยได้ ตำมขันควำมส
้
ำเร็จของ
งำนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยเป็ นงวดสุดท้ ำย จำนวน 44.54 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนนำ้ มันและแก๊ สที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ ำงและยัง
ไม่รับรู้รำยได้ จำนวน 755.07 ล้ ำนบำท และได้ ลงนำมในสัญญำว่ำจ้ ำง (ตำมที่แจ้ งข่ำวกำรรับงำนก่อสร้ ำงผ่ำนเว็บไซด์ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) แล้ วอีกจำนวน 639.77 ล้ ำนบำท

รายได้ จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
รำยได้ จำกกำรบริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ดำเนินกำรโดย RE โดย RE ทำหน้ ำที่
ให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยที่เกี่ ยวเนื่องกับอุปกรณ์ ที่มีแรงดัน โดยระหว่ำงปี 2558 – 2560 มีรำยได้
เท่ำกับ 53.75 ล้ ำนบำท 61.43 ล้ ำนบำทและ 57.22 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 3 - 4 ของรำยได้
จำกกำรขำยและให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัท โดยรำยได้ ที่ ลดลงในปี 2560 เนื่ อ งจำกให้ บริ กำรทดสอบในเขตกรุงเทพและ
ปริ มณฑลลดลง ทัง้ นี ก้ ลุ่มบริ ษัทได้ ขยำยตลำดกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปใน
ภูมภิ ำคตะวันออกตังแต่
้ ปลำยปี 2559 เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรเพิม่ รำยได้ จำกลูกค้ ำกลุม่ ใหม่

รายได้ อ่ นื
รำยได้ อื่นของกลุม่ บริษัทสำหรับปี 2560 จำนวน 16.95 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยดอกเบี ้ยรับจำกเงินลงทุนระยะสัน้
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ที่เลิกใช้ งำนแล้ ว และรำยได้ จำกกำรให้ เช่ำคลังเพื่อสำรองก๊ ำซ ทังนี
้ ้รำยได้ อื่นของกลุม่ บริษัทในปี
2559 จำนวน 63.55 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่ วม (บริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ ยี จำกัด)
จำนวน 25.42 ล้ ำนบำท และกำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในซี เอ แซด ส่วนที่มีอยู่เดิมก่อนกำร
ซื ้อธุรกิจเพิม่ จำนวน 19.26 ล้ ำนบำท
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ต้ นทุนขาย/บริการ และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
การขายก๊ าซ LPG
บริ ษัทฯ มีต้นทุนขำยก๊ ำซที่ สำคัญคือ ต้ นทุนแก๊ ส ต้ นทุ นค่ำขนส่งเข้ ำคลัง และค่ำบริ กำรผ่ำนคลัง และ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ซึ่งประกอบด้ วย ค่ำขนส่งก๊ ำซไปยังลูกค้ ำ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน และค่ำเสื่อมรำคำ
โดยบริษัทฯ ยังคงรักษำอัตรำกำไรขันต้
้ นสำหรับกำรขำยก๊ ำซ LPG ตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ไม่เน้ นกำรตัดรำคำขำย อย่ำงไร
ก็ตำมบริษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ ้นในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 44.56 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร เนื่องจำกกำรขึน้ เงินเดือนประจ ำปี และมีบุคลำกรในกำร
ทำงำนเพิม่ ขึ ้น ทำให้ อตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ลดลงเป็ นร้ อยละ 0.88 จำกปี 2559 ที่มีอตั รำกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนร้ อยละ 1.34
การบริการขนส่ ง
ต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรขนส่ง ประกอบด้ วย ค่ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง ค่ำใช้ จ่ำยพนักงำนขนส่ง ค่ำซ่อมแซมบำรุงรั กษำ
และค่ำเสื่อมรำคำรถขนส่ง โดยในปี 2560 ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนลดลงร้ อยละ 17.75 จำกปี ก่อน เนื่องจำกมีบคุ ลำกรที่
เกษี ยณอำยุ ซึ่งบุคลำกรที่มีอยู่ในปั จจุบนั เพียงพอต่อกำรให้ บริ กำร กลุ่มบริ ษัทจึงไม่ได้ สรรหำบุคลำกรเพิ่ม ส่งผลให้ อัตรำ
กำไรจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น เป็ นร้ อยละ 16.36 ของรำยได้ จำกกำรบริกำรจำกปี 2559 ที่มีอตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
ร้ อยละ 9.78 ของรำยได้ จำกกำรบริกำร
การรับเหมาก่ อสร้ าง
ต้ นทุนในกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงนัน้ ต้ นทุนหลักจะประกอบด้ วย ต้ นทุนค่ำวัสดุงำนก่อสร้ ำง ต้ นทุนค่ำแรงงำน
ทังส่
้ วนของพนักงำนและค่ำจ้ ำงเหมำ ต้ นทุนค่ำออกแบบ ค่ ำที่ปรึ กษำ ค่ำเสื่อมรำคำเครื่ องมือและวัสดุอปุ กรณ์ สำหรับงำน
รับเหมำก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมัน ต้ นทุนค่ำวัสดุงำนก่อสร้ ำงและค่ำแรงงำนถือเป็ นต้ นทุนหลักคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.98
ของต้ นทุนค่ำบริกำรทังสิ
้ ้น
กำไรจำกกำรดำเนินงำนของกำรให้ บริกำรรับเหมำก่อสร้ ำงสำหรับปี 2560 เพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 4.71 ของรำยได้ จำก
กำรให้ บริกำรจำกปี 2559 ที่มีอตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำนร้ อยละ 1.72 ของรำยได้ จำกกำรบริกำร เนื่องจำกในปี 2559 กลุม่
บริษัทรับรู้ผลขำดทุนงำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยจำนวน 24.32 ล้ ำนบำทเป็ นต้ นทุนค่ำบริกำรเนื่องจำกมีควำมเป็ นไปได้
ค่อ นข้ ำงแน่ว่ำจะมีต้นทุนค่ำก่อสร้ ำงโดยรวมสูงกว่ำรำยได้ จ ำกกำรให้ บริ กำร อย่ำงไรก็ดี เมื่อ เสร็ จ สิน้ โครงกำรรั บเหมำ
ก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยในปี 2560 พบว่ำผลขำดทุนที่เคยรับรู้ไว้ มำกเกินไปจำนวน 6.78 ล้ ำนบำทจึงมีกำรกลับรำยกำรดังกล่ำวใน
ระหว่ำงปี
การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศ วกรรม ประกอบด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ ยวกับ
พนักงำน และค่ำวัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นหลักโดยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 49.16 ของต้ นทุนในกำรให้ บริกำรทังหมด
้
ทังนี
้ ้
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับขยำยตลำดกำรให้ บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปในภูมิภำคตะวันออก โดยมีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญซึ่งได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3
เพิม่ ขึ ้นอีก 2 ท่ำน ประกอบกับมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรฝึ กอบรมและพัฒนำเพื่อรักษำคุณภำพของบุคลำกร ทำให้ คำ่ ใช้ ในกำรขำย
และบริหำรเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 32.93 จำกปี ก่อน ส่งผลให้ อตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปี 2560 ลดลง เป็ นร้ อยละ 1.12 ของ
รำยได้ จำกกำรบริกำรจำกปี 2559 ที่มีอตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำนร้ อยละ 13.85 ของรำยได้ จำกกำรบริกำร
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ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
กลุ่มบริ ษัทไม่มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในปี 2560 เนื่องจำกได้ ขำยเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม (บริ ษัท เวลล์
โครำช เอ็นเนอร์ ยี จำกัด) ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ำยน 2559

ความสามารถในการทากาไร
กลุ่มบริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นสำหรับปี 2560 ตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 190.47 ล้ ำนบำท คิดเป็ น 9.89% ของรำยได้
เพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 ที่ มีกำไรขันต้
้ นรวม 115.29 ล้ ำนบำท คิดเป็ น 7.25% ของรำยได้ ถื อ เป็ นกำรเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.64
เนื่องจำกปี 2559 มีกำรรับรู้ผลขำดทุนงำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัย แต่มีกำรกลับรำยกำรผลขำดทุ นที่รับรู้ไว้ มำกเกินไป
ออกในปี 2560
สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ในปี 2560 จำนวน 25.35 ล้ ำนบำท คิดเป็ น 1.32% ของรำยได้ เพิม่ ขึ ้น
จำกปี 2559 ที่มีจำนวน 16.50 ล้ ำนบำท คิดเป็ น 1.04% ของรำยได้ ถือเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53.64 เนื่องจำกผลขำดทุน
งำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่อยู่อำศัยดังที่อธิบำยข้ ำงต้ น ประกอบกับรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำงด้ ำนน ้ำมันและแก๊ ส
เพิม่ ขึ ้นส่งผลให้ สดั ส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้ ลดลง อัตรำกำไรสุทธิสำหรับปี จึงเพิม่ ขึ ้น

ส่ วนประกอบของทรัพย์ สิน
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 770.38 ล้ ำนบำท 1,358.96 ล้ ำนบำท และ 1,536.12
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญแสดงได้ ดงั นี ้
ปี 2560
ล้ านบาท
เงินสด/รำยกำรเทียบเท่ำ

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

347.12

22.60

286.51

21.08

90.10

11.70

40.65

2.65

69.97

5.15

0.23

0.03

349.82

22.77

319.33

23.50

128.87

16.73

31.94

2.08

31.62

2.33

43.04

5.59

-

-

-

-

84.45

10.96

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

22.08

1.44

3.29

0.24

0.65

0.08

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

-

167.24

21.71

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสุทธิ

116.67

7.60

4.52

0.33

4.86

0.63

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

524.06

34.12

519.55

38.23

203.14

26.37

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

103.77

6.76

124.16

9.14

47.79

6.20

1,536.12

100

1,358.95

100

770.38

100

เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทร่วม

รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษัท ประกอบด้ วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้กำรค้ ำ และที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 3 รำยกำรหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 79 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษัท ณ 31 ธันวำคม
2560 กลุม่ บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 1,536.12 ล้ ำนบำท เพิม่ ขึ ้นจำกสิ ้นปี 2559 จำนวน 177.16 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 13.04
เนื่องจำก
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- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว และเงินฝำกธนำคำรที่ตดิ ภำระค ้ำประกัน ลดลงจำกปี ก่อน
เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2560 กลุม่ บริษัทนำเงินไปลงทุนซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (บันทึกเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน) ทังนี
้ ้ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ้ำประกันลดลงจำกปี ก่อน เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนทรัพย์สนิ ค ้ำประกันกับสถำบัน
กำรเงินเป็ นที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ ำงแทน
- ภำษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำยของกลุม่ บริ ษัทสำหรับปี 2560 จำนวน 60.66 ล้ ำนบำท (ซึ่งบันทึกเป็ นสินทรัพย์อื่น)
เพิม่ ขึ ้นจำกกำรให้ บริกำรในระหว่ำงปี จำกปี 2559 ที่มอี ยู่จำนวน 48.50 ล้ ำนบำท (ซึ่งบันทึกรวมในลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้
อื่น)
- อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึ ้นจำก 4.52 ล้ ำนบำทเป็ น 116.67 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกลุม่ บริษัทได้ ซือ้ ที่ดนิ
ระหว่ำงปี เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจด้ ำนอสังหำริมทรัพย์ มูลค่ำ 93.45 ล้ ำนบำท และรับโอนกรรมสิทธิ์อำคำรห้ องชุดพักอำศัย
จำนวน 12 ห้ อง มูลค่ำ 17.53 ล้ ำนบำท
- ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึ ้นจำก 519.55 ล้ ำนบำทเป็ น 524.06 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี มีกำรซื ้อ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ
และซื ้อรถบรรทุกแอมโมเนียสำหรับงำน
ให้ บริกำรขนส่ง
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น เพิม่ ขึ ้นจำก 310.19 ล้ ำนบำท เป็ น 349.82 ล้ ำนบำท เนื่องจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ และรำยได้
ค้ ำงรับของงำนก่อสร้ ำงแก๊ สและน ้ำมันเพิม่ ขึ ้นจำนวน 70.06 ล้ ำนบำท ตำมปริมำณงำนก่อสร้ ำงที่เพิม่ ขึ ้น ประกอบกับลูกหนี ้
กำรค้ ำจำกธุรกิจขำยแก๊ สที่เพิม่ ขึ ้น 16.16 ล้ ำนบำท เนื่องจำกสภำพคล่องของลูกหนี ้บำงรำยส่งผลต่อกำรรับชำระเงินของกลุม่
บริษัท ทังนี
้ ้มีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของกลุม่ บริษัทแล้ ว
ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

TG

75.54

21.59

58.39

18.29

44.36

34.42

TT

1.95

0.56

15.19

4.75

59.06

45.83

RE

13.98

4.00

27.82

8.71

22.22

17.24

GG

2.98

0.85

3.77

1.18

3.23

2.51

CAZ

255.26

72.97

214.16

67.07

-

-

TL

0.11

0.03

-

-

-

-

349.82

100

319.33

100

128.87

100

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

ณ สิ ้นปี 2558 - 2560 ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่นของกลุ่มบริ ษัทฯ มีมลู ค่ำเท่ำกับ 128.87 ล้ ำนบำท 319.33 ล้ ำน
บำทและ 349.82 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 16 - 23 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตลอด
ช่วงเวลำ 3 ปี ที่ ผ่ำนมำ โดยลูกหนี ก้ ำรค้ ำและลูกหนี อ้ ื่ นของกลุ่มบริ ษัท ประกอบด้ วย ลูกหนี ก้ ำรค้ ำสุทธิ ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำย
ล่วงหน้ ำ รำยได้ ค้ำงรับ และรำยได้ ที่ยังไม่ได้ เรี ยกช ำระ ทัง้ นี ้ ลูกหนีก้ ำรค้ ำถือเป็ นส่วนประกอบหลักของลูกหนีก้ ำรค้ ำและ
ลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ก้ ำรค้ ำของ TG ส่วนใหญ่ เป็ นสถำนี บริ กำรก๊ ำซที่ กระจำยอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริ ษัท ฯ มีนโยบำยในกำรให้
ระยะเวลำสินเชื่อ แก่สถำนีบริกำร 7 - 10 วัน ในส่วนของลูกหนีก้ ำรค้ ำของ TT นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ำรค้ ำ ที่เกิดจำกงำน
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ระบบท่ออุตสำหกรรมเป็ นหลัก เนื่องจำกกำรติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์นนั ้ TT รับชำระจำกลูกค้ ำเป็ นเงินสดเมื่อทำกำรติดตัง้
แล้ วเสร็จ ในส่วนของ RE นัน้ ณ สิ ้นปี 2560 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยลูกหนี ก้ ลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม รถขนส่ง และผู้ค้ำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง ตำมมำตรำ 7 ซึ่งมีระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ 30 -45 วัน ส่วนลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่นของ CAZ ประกอบด้ วย
ลูกหนี ้กำรค้ ำจำกงำนรับเหมำก่อสร้ ำง ซึ่งมีระยะเวลำสินเชื่อ 30-45 วัน และรำยได้ ค้ำงรับจำกกำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อ สร้ ำง
จำนวน 89.61 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้กลุม่ บริษัทฯ กำหนดนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยกำรวิเครำะห์ยอดลูกหนี ้ตำมระยะเวลำกำรค้ ำง
ช ำระ ประกอบกับกำรพิจ ำรณำยอดลูกหนี ร้ ำยตัว ทัง้ นี ้ กรณี ลูกหนี ค้ งค้ ำงช ำระนำนเกิน 18 เดือ น และมีมูลค่ำเกินกว่ำ
500,000 บำท กลุ่มบริ ษัทมีนโยบำยดำเนินคดี ตำมกฎหมำยกรณี ลกู หนีอ้ ยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้ อ งจะพิจ ำรณำตังค่
้ ำเผื่อ หนี ้
สงสัยจะสูญเป็ นรำยๆ ไปโดยอัตรำค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของกลุม่ บริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ค้ างชาระเกินกาหนด (เดือน)
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
6 - 9 เดือน
25%
9 – 12 เดือน
50%
12 – 18 เดือน
75%
มำกกว่ำ 18 เดือน
100%

ลูกหนีก้ ารค้ าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ ามารถแสดงได้ ดังนี ้
ปี 2560
ล้ านบาท
ยังไม่ครบกำหนดชำระ

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

184.48

79.23

155.57

77.98

33.82

59.22

39.78

17.09

34.35

17.22

16.14

28.25

- เกินกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน

2.43

1.04

6.05

3.03

1.38

2.42

- เกินกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

4.59

1.97

1.47

0.74

1.31

2.29

- เกินกว่ำ 12 เดือน

1.56

0.67

2.07

1.03

4.47

7.82

รวม

232.84

100

199.51

100

57.13

100

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(2.85)

(3.63)

(1.18)

ลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ

229.99

195.88

55.95

เกินกาหนดชาระ
- น้ อยกว่ำ 3 เดือน

ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 ลูกหนี ้กำรค้ ำส่วนใหญ่ประมำณร้ อยละ 90 ของลูกหนี ้กำรค้ ำของกลุ่มบริษัท เป็ นลูกหนี ้ที่ยัง
ไม่ครบกำหนดชำระ หรื อเกินกำหนดชำระน้ อยกว่ ำ 3 เดือน ซึ่งอำจเกิดจำกรอบระยะเวลำในกำรจ่ำยชำระ สำหรับลูกหนี ้
กำรค้ ำที่เกินกว่ำ 3 เดือนส่วนใหญ่ คือ ลูกหนี ้กำรค้ ำสถำนีบริ กำรที่ผิดนัดชำระค่ำแก๊ สของ TG ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้ องให้
ชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจำนวน 2.85 ล้ ำนบำท
ตำมนโยบำยกำรตังส
้ ำรองตำมอำยุหนี ้แล้ ว
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สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุ่มบริ ษัท มีสินค้ ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำ 43.03 ล้ ำนบำท 31.62 ล้ ำนบำท และ 31.94 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ โดยสินค้ ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทมีกำรปรับตัวลดลงอย่ ำงต่อเนื่องจำกประมำณร้ อยละ 5.59 ของสินทรัพย์
รวมในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 2.08 ของสินทรัพย์รวมในปี 2560 โดยสินค้ ำคงเหลือของกลุ่มบริษัท ได้ แก่ แก๊ ส LPG ซึ่ง TG ทำ
กำรสำรองตำมกฎหมำย รวมถึงเก็บเพื่อเตรี ยมจำหน่ำยที่คลังของบริ ษัทฯ ที่จงั หวัดพิจิตรและจังหวัดปทุมธำนี ทังนี
้ ้กำรลดลง
ในสินค้ ำของ TT ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ ติดตังระบบแก๊
้
สในรถยนต์ เกิดจำกกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือ
เนื่องจำกคำดว่ำธุรกิจนี ้ไม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ได้ ในอนำคต
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
TG
22.31
69.85
24.7
78.12
28.86
67.07
TT
4.66
14.59
5.23
16.54
12.03
27.96
RE
2.40
7.51
0.62
1.96
1.65
3.83
GG
0.05
0.16
0.09
0.28
0.49
1.14
CAZ
2.52
7.89
0.98
3.1
สินค้ าคงเหลือ
31.94
100
31.62
100
43.03
100
ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรตังส
้ ำรองสินค้ ำล้ ำสมัย โดยกำรพิจำรณำจำกระยะเวลำที่ถือสินค้ ำไว้ ในมือ
ประกอบกับกำรพิจำรณำประเภทและอำยุกำรใช้ งำนของสินค้ ำ กลุ่มบริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรตังส
้ ำรองสินค้ ำเสื่อมสภำพ
โดยกำรพิจำรณำจำกค่ำใช้ จ่ำยสูงสุดที่เกิดขึ ้นจำกวิธีกำรดำเนินกำรกับสินค้ ำเสื่อมสภำพเพื่อให้ สำมำรถนำกลับมำใช้ งำนได้
หรื อมูลค่ำที่คำดว่ำสำมำรถจำหน่ำยได้ สำหรับสินค้ ำประเภทนันๆ
้ ณ 31 ธันวำคม 2560 กลุม่ บริษัทฯ มีกำรตังส
้ ำรองค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือ เป็ นมูลค่ำเท่ำกับ 11.86 ล้ ำนบำท

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในปี 2560 กลุม่ บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจำกได้ จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โครำช
เอ็นเนอร์ ยี จำกัด) ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มิถนุ ำยน 2559

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

TG

89.60

17.10

94.74

18.24

98.99

48.73

TT

60.38

11.52

63.61

12.24

64.85

31.92

RE

18.94

3.61

10.78

2.07

5.42

2.67

GG

40.36

7.70

33.7

6.49

32.17

15.84

NM

-

-

-

-

1.71

0.84

CAZ

314.78

60.07

316.72

60.96

-

-

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

524.06

100

519.55

100

203.14

100
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ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุ่มบริ ษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 203.14 ล้ ำนบำท 519.55 ล้ ำนบำท และ
524.06 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ มำกในปี 2559 เนื่ อ งจำกมีกำรซือ้ ที่ ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ของ CAZ เพื่อใช้ ในกำรประกอบกิจกำร ประกอบกับกำรซื ้อรถบรรทุกแอมโนเนียสำหรับกำรให้ บริกำรขนส่ง และกำร
ซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในระหว่ำงปี 2560

โครงสร้ างของเงินทุนบริษัท
ณ สิน้ ปี 2559 – 2560 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้ างของแหล่ งเงินทุน ตามรายละเอียดดังนี ้
ปี 2560
ล้ านบาท
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

385.98

25.13

162.74

11.98

84.68

10.99

-

-

-

-

214.17

27.8

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

44.91

3.54

48.11

3.54

22.25

2.89

เงินกู้ยืมระยะยำว

228.22

21.37

290.48

21.37

34.10

4.43

รวมหนี ้สิน

659.12

42.91

501.33

36.89

355.20

46.11

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

877.00

57.09

857.63

63.11

415.18

53.89

หนีส้ ิน/ส่ วนของผู้ถือหุ้น

0.75

เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน

0.58

0.85

กลุม่ บริษัทฯ มีโครงสร้ ำงเงินทุนมำจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและกำรก่อหนี ้ โดยมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่
ที่ระดับ 0.85 เท่ำ และ 0.58 เท่ำ และ 0.75 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 ตำมลำดับ โดยในปี 2560 กลุม่ บริษัทมีกำไรสุทธิจ ำก
กำรดำเนินงำน ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทมีกำรปรั บตัวเพิ่มขึน้ จำก 857.63 ล้ ำนบำท เป็ น 877.00 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ
ในส่วนของกำรก่อหนี ้นัน้ ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุม่ บริษัทมีหนี ้สินรวมเท่ำกับ 355.20 ล้ ำนบำท 501.33 ล้ ำนบำท
และ 659.12 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46.11 ร้ อยละ 36.89 และ ร้ อยละ 42.91 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ
โดยหนี ้สินหลักของกลุ่มบริ ษัทสำมำรถจำแนกได้ เป็ น 2 รำยกำร คือ เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น และเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
ธนำคำร
1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น จำก 162.74 ล้ ำนบำท เป็ น 385.98 ล้ ำนบำท เนื่องจำกยอดเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และ
รำยได้ รับล่วงหน้ ำของงำนก่อสร้ ำงแก๊ สและนำ้ มัน เพิ่มขึ ้นจำนวน 206.26 ล้ ำนบำท ตำมงำนรับเหมำก่อสร้ ำงที่
เพิม่ ขึ ้น
2) กลุ่มบริ ษัทจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 62.26 ล้ ำนบำท ซึ่งกู้มำเพื่อลงทุนในที่ ดิน
อำคำร และอุปกรณ์ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ ทัง้ กำรให้ บริ กำรรับเหมำก่อ สร้ ำง กำรขนส่ง และกำรให้ บ ริ ก ำร
ทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม
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รายจ่ ายลงทุน
กลุม่ บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ ้นจำก 519.55 ล้ ำนบำทในปี 2559 เป็ น 524.06 ล้ ำนบำทในปี 2560
จำกกำร ซื ้อรถบรรทุกแอมโนเนียสำหรับงำนให้ บริกำรขนส่ง และกำรซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในงำนทดสอบระบบควำม
ปลอดภัย เพื่อรองรับกำรเติบโตของตลำดดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ

แหล่ งที่มาและแหล่ งใช้ ไปของเงินทุน
ในส่วนของควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงของเงินทุน เมื่อพิจำรณำประกอบกับแหล่งที่มำและแหล่งใช้ ไปของเงินทุน
พบว่ำ กลุม่ บริษัทมีกำรกำรจัดหำสินทรัพย์ระยะยำวโดยใช้ แหล่งเงินทุนระยะยำวทังจำกกำรก่
้
อหนี ้ และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น
หลัก และมีควำมเหมำะสม ดังจะเห็นได้ จำก ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 กลุม่ บริษัทใช้ กำรจัดหำเงินทุนจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและ
เงินกู้ยืมระยะยำว ซึ่งมีสดั ส่วนรวมกันเท่ำกับร้ อยละ 44.23 ร้ อยละ 73.29 และร้ อยละ 60.79 ของสินทรัพย์รวม เพื่อใช้ ในกำร
ลงทุนระยะยำว อันได้ แก่ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ ในสัดส่วนที่ต่ำกว่ำ คือร้ อยละ 26.37 ร้ อยละ 38.23 และร้ อยละ 34.12 ของ
สินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
จำกโครงสร้ ำงของเงินทุนประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งที่ มำและแหล่งใช้ ไปของเงินทุนของกลุ่มตำมที่ได้ กล่ำ ว
มำแล้ วข้ ำงต้ น จะเห็นได้ ว่ำกลุ่มบริ ษัทมีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ ที่ดี มีใช้ เงินลงทุนระยะยำวบำงส่วนไปใช้ ในกำรจัดหำ
สินทรัพย์หมุนเวียนระยะสัน้ และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้ พบว่ำส่วนหนึ่งเป็ นเงินสดหรื อรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 11 – 23 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 รวมทัง้ ลูกหนีก้ ำรค้ ำของกลุม่
บริษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่มีระยะเวลำเครดิตประมำณ 7 - 10 วัน ส่งผลให้ สภำพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์
ที่ดี
ในส่วนของสภำพคล่อ งกระแสเงินสด ในปี 2558 - 2560 กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำร
ดำเนินงำนทังสิ
้ ้น (18.04) ล้ ำนบำท 15.17 ล้ ำนบำท และ 206.97 ล้ ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ ไปจำกกิจกรรมลงทุน
เท่ำกับ 260.54 ล้ ำนบำท 216.47 ล้ ำนบำท และ 66.53 ล้ ำนบำท โดยในปี 2560 เป็ นกำรใช้ ไปในกำรจ่ำยซือ้ ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ ในส่วนกิจกรรมกำรจัดหำเงินนัน้ กลุม่ บริษัทมีกระแสเงินสดรับมำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ (79.82) ล้ ำนบำท
ซึ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 62.26 ล้ ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผล 35.97 ล้ ำนบำท

ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุนเพิ่มเติม
จำกอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท ฯ ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่ำ 1x และภำยหลังจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในปี 2559 ทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทปรับตัวเพิ่มขึ ้นทัง้ จำกทุนชำระแล้ วและจำกส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น จำกกำรที่รำคำเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำรำคำที่ตรำไว้ ซึ่งผู้บริหำรของกลุม่ บริษัท เชื่อว่ำในกรณีที่บริษัทต้ องจัดหำแหล่ง
เงินทุนเพิม่ เติมเพื่อใช้ ในกำรขยำยกิจกำรในอนำคต กลุม่ บริษัทจะมีศกั ยภำพในกำรก่อหนีเ้ พิม่ ขึ ้น รวมทังมี
้ ทำงเลือกอื่นๆ ใน
กำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทฯ ได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนีแ้ ล้ วด้ วยควำมระมัดระวัง บริษัทฯขอรับรอง
ว่ำข้ อ มูลดังกล่ำ วถูก ต้ อ งครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่ นสำคัญ ผิด หรื อ ไม่ขำดข้ อ มูลที่ ค วรต้ อ งแจ้ งในสำระส ำคัญ
นอกจำกนี ้ ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ
1)

2)
3)

งบกำรเงินและข้ อ มูลทำงกำรเงินที่ ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี ได้ แสดง
ข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ แล้ ว
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ร ะบบกำรเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ำ บริ ษั ท ฯได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ในส่ว นที่ เป็ น
สำระสำคัญของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริ ษัทฯได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุม ภำยใน ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญ ของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทังกำรกระท
้
ำที่มชิ อบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ

ในกรณี นี ้เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำ เอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท ฯได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนีไ้ ว้ ทกุ หน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใด ไม่มีลำยมือชื่อ
ของนำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวัฒน์ กำกับไว้ บริ ษัท ฯจะถื อ ว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ บริ ษัท ฯได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร /
กรรมกำรผู้จดั กำร

นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยบริหำรงำนทัว่ ไป

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

นำงสำวนิตำ
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ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยบริหำรงำนทัว่ ไป

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

1

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นำยวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค

70

ปริ ญญาโท :
-Master of Management
สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
ปริ ญญาตรี :
-วิศวกรรมศำสตร์ บณ
ั ฑิต (ไฟฟ้ำ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผ่ านการอบรม :
-ประกำศนียบัตร หลักสูตร
ผู้บริ หำรระดับสูง
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
( CMI 6 )
- DCP 49/2004 , RCP 12/2005,
Finance for non-finance
director
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ปั จจุบนั

ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมกำร
มำตรฐำนแห่งชำติ

กระทรวงอุตสำหกรรม

หน่วยงำนรำชกำร

ปั จจุบนั

กรรมกำรวิศวกรอำวุโส

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศ
ไทย

สมำคมวิชำชีพ

2

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นำยเจริญ ประจำแท่น

70

ปริ ญญาโท :
- รัฐศำสตร์ มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญาตรี :
- วิศวกรรมศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ ำธนบุรี
-นิติศำสตร์ บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ผ่ านการอบรม :
- DAP 56/2007 , ACP14/2006,
DCP 88/2007 , QFR4 / 2006
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. เค เอส แอล กรี นอิน
โนเวชัน่

ผลิตแอลกอฮอล์ เอนำ
ทอลและเคมีภณ
ั ฑ์

2557 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำร

บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)

ประกอบธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ ำง

2555 - ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

3

นำยกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

61

ปริ ญญาตรี :
-กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

-กำรบริ หำรทัว่ ไป
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

2558 – ปั จจุบนั

ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ ำย
วิชำกำรด้ ำนกำรบัญชี

สมำคมสำนักงำนบัญชีและ
กฎหมำย

สมำคมวิชำชีพ

-ประกำศนียบัตรชันสู
้ งทำงกำร
สอบบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2551 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษำด้ ำนบัญชีและ
กำรเงิน

บริ ษัท กันตนำ กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)

เป็ นผู้ผลิตรำยกำร
โทรทัศน์

ผ่ านการอบรม :
- DAP 134./2017
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

2559 - ปั จจุบนั

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

.

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

4

นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

56

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

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
16.18

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
สำมีของ
นำงสำกำญจนำ
ริ มพณิชยกิจ
บิดำของ
นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรม
กำรจัดหำ กำร
บริ หำรงำนก่อสร้ ำง
และซ่อมบำรุง

2550 – ปั จจุบนั

-ประธำนกรรมกำรบริ หำร /
-ประธำนกรรมกำรบริ หำร

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ควำมเสี่ยง /
-ประธำนกรรมกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
-ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร/
กรรมกำรผู้จดั กำร
- รักษำกำรรองกรรมกำร
ผู้จดั กำร :
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หน่ วยงาน/บริ ษัท

ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
ฝ่ ำยธุรกิจแก๊ สและ
พลังงำน
ฝ่ ำยธุรกิจก่อสร้ ำง
น ้ำมันและแก๊ ส
ฝ่ ำยธุรกิจก่อสร้ ำง
ทัว่ ไป

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ



5

นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

31

ปริ ญญาโท :
- MSc International Financial
Management, Queen Mary
University of London
ปริ ญญำตรี :
- BEng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่ องกล)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผ่ านการอบรม :
-EDP 2017 , TLCA
- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013
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19.08

บุตรของ
นำยประเสริ ฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
และนำงสำว
กำญจนำ
ริ มพณิชยกิจ

2545 – ปั จจุบนั

ฝ่ ำยพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์
กรรมกำรผู้จดั กำร

บจก. ทำคูนิ (ประเทศไทย)

2543 – 2558
2538 – 2558

กรรมกำร
ผู้บริ หำร

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์
บจก. รำชพฤกวิศวกรรม

มค. 2560 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร / กรรมกำร

บริ ษัท ทำคูนิ แลนด์ จำกัด

บริ หำรงำนด้ ำน
อสังหำริ มทรัพย์

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรม
กำรจัดหำ กำร
บริ หำรงำนก่อสร้ ำงและ
ซ่อมบำรุ ง

2557 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. ทำคูนิ (ประเทศไทย)

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2554 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำย
บริ หำรงำนทัว่ ไป

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ติดตังระบบก๊
้
ำซรถยนต์
และท่อก๊ ำซ
อุตสำหกรรม
ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

DCP 208/2015 ,
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2553 – 2554

วิศวกร

บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

2555 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร / กรรมกำร

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2538 – 2558

กรรมกำร

บจก. รำชพฤกษ์วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม

‘- EEP 3
สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศ
ไทย

6

นำงสำวกำญจนำ
ริมพณิชยกิจ

58

ปริ ญญาตรี :
-บริ หำรธุริจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ผ่ านการอบรม :
- DAP 103/2013
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

132

0.06

ภรรยำของ
นำยประเสริ ฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
มำรดำของ
นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
7

นำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

67

ปริ ญญาตรี :
- วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่ องกล)
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

-วิศวกรรมศำสตร์ (เครื่ องกล)
วิทยำลัยเทคโนโลยีและ
อำชีวศึกษำ
ผ่ านการอบรม :
- DAP 129/2016
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

8

นำยเจริญชัย
อำนำจสมบูรณ์สขุ

59

ปริ ญญาตรี :
-วิศวกรรมเครื่ องกล (เครื่ องกล)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Certified :
-ASME Boiler and Pressure
vessel Inspector (The National
Board of Boller and Pressure
vessel)
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-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร / กรรมกำร

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. ทำคูนิ (ประเทศไทย)

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยทำง
วิศวกรรม
ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

2515 - 2551

ผู้ฃำนำญกำรพิเศษ

กรมธุรกิจพลังงำน

ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรม
กำรจัดหำกำบริ หำรงำน
ก่อสร้ ำงและซ่อมบำรุ ง
พลังงำน

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำย
ธุรกิจทดสอบ

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2544 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร/กรรมกำร

บจก. รำชพฤกวิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ออกใบรับรองและงำน
ตรวจสอบแบบไม่
ทำลำยในอุตสำหกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
Certificate No. N.B.11324
(1992)
-NDT level lll From The
American society for
Nondestructive Testing,Inc.
ASNT No. 149003 include
1. Radiographic Testing
2. Magnetic Particle Testing
3. Liquid Penetrant Testing
4. Visual Testing
- Ultrasonic Testing Level ll
(ISO 9712) from Welding
Institute of Thailand.
Certificate No. WIT-NDT-0578
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

9

10

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นำงสำวฉัตรประภำ
จันทร์ ศรี

51

ปริ ญญาตรี :
-บริ หำรทรัพยำกรบุคคล
มหำวิทยำลัยบ้ ำนสมเด็จ
เจ้ ำพระยำ

นำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ

37

ปริ ญญาโท :
- บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ปริ ญญาตรี :
-บัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

11

นำยทศพล ผลิตำภรณ์
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45

ปริ ญญาตรี :
-วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ไฟฟ้ำกำลัง)
มหำวิทยำลัยสยำม
-จิตวิทยำสังคม
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำย
ธุรกิจขนส่ง

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2553 - ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร /กรรมกำร

บจก. จีแก๊ ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิ โตรเลียมเหลว

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำย
บัญชี / กำรเงิน

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2554 – 2556

ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน

Baker Tilly Risk
บริ หำรจัดกำรควำม
Management and Services เสี่ยง

2547 - 2551

ผู้ตรวจสอบบัญชีอำวุโส

Pricewaterhouse Coopers
ABAS

ตรวจสอบบัญชี

พย. 2559 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร /
รองกรรมกำรผู้จดั กำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรบุคคล

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2558 – 2559

Senior Vice President –
The Crane Academy

บริ ษัท ชูไก จำกัด (มหำชน)

ตัวแทนจำหน่ำยรถเครน

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
12

นำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์
- เลขำนุกำรบริ ษัท
(ได้ รับแต่งตังจำกที
้
่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม
2559)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

47

ปริ ญญาโท :

-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสำนมิตร
ปริ ญญาตรี :
กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

- CRP 5/2013
(Company Reporting Program)

-ACPG 4/2013
( Anti – Corruption : The
Practical Guide)
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2558 - ปั จจุบนั

- ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำกับและกฏ
ระเบียบ

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ ป

ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2555 - 2557

- ผู้จดั กำรฝ่ ำยสำนักกำกับ
และกฏระเบียบ

บมจ. จี แคปปิ ตอล

สินเชื่ออุปกรณ์
กำรเกษตร

2545 – 2556

- รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

บมจ. อินเทอร์ เน็ต (ประเทศ
ไทย)

ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต

Ex-MBAสำขำกำรจัดกำร

ผ่ านการอบรม :
- CSP 50/2013
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สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บมจ.
ทาคูนิกรุ๊ ป

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

นำยวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค
นำยเจริญ
ประจำแท่น
นำยกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
นำยประเสริฐ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
นำยสมชัย
ก้ ำนบัวแก้ ว
นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
นำงสำวนิตำ
ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
นำงสำวฉัตรประภำ จันทร์ ศรี
นำยเจริญชัย
อำนำจสมบูรณ์สขุ
นำยทศพล
ผลิตำภรณ์
นำงฐิตมิ ำ
ธนำปกิจ

หมายเหตุ:
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W, I , AC ,RC
X , I , RC
Z , I , AC
D, C , Y
D , EX
D , EX
D , EX , M
EX , M
EX , M
EX , M
EX , M

W = ประธานกรรมการบริษัท
D = กรรมการ
AC = กรรมการตรวจสอบ
C = ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

บจก.
ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

MD
D

บจก.
ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

D

บจก.
จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

บจก.
ทาคูนิ แลนด์

บมจ.
พีเออี
(ประเทศ
ไทย)

บมจ.
เคเอสแอล
กรี นอิน
โนเวชั่น

W,I

AC , I

D , EX
D , EX

D

D

บจก.
ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

D , MD

D , EX

D , MD
D , MD
EX

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ Y = ประธานกรรมการบริหาร Z = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
I = กรรมการอิสระ
EX = กรรมการบริหาร
RC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
MD = กรรมการผู้จัดการ
M = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่ อย
บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1
2
3
4
5

นำยประเสริฐ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
นำงสำวนิตำ ตรี วีรำนุวฒ
ั น์
นำงสำวฉัตรประภำ จันทร์ ศรี
นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ
นำยสมชัย ก้ ำนบัวแก้ ว

หมายเหตุ :
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D = กรรมกำร

บจก. ราช
พฤกษ์
วิศวกรรม

บจก. จีแก๊ ส
โลจิสติกส์

M
D

บจก. ทาคูนิ
แลนด์

M,D

บจก. ซี เอ
แซด
(ประเทศไทย)
D
D

M,D
D

M = กรรมกำรผู้จดั กำร

M,D
D

D

D

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
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ชื่อ – นามสกุล

นำงสำวฤทัยชนก สุภำพงษ์
- หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน

อายุ
(ปี )
34

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญำตรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำ
กำรตลำด มหำวิทยำลัยบูรพำ
Certificete
- ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย
(CPIAT)
ประวัติการอบรม
- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยใน เพือ่ เตรี ยมตัวเป็ น
ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (Pre CIA)
- โครงกำรอบรมหลักสูตร CIA Part II
- หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- หลักสูตรแนวทำงกำรควบคุมภำยในสำหรับบริ ษัทที่
เตรี ยมตัวเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- หลักสูตรมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยใน
- หลักสูตร IT Audit
- หลักสูตรแนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทุจริ ต
- โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ ำนทุจริ ต
โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั

มิ.ย.2559 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริ หำร / ผู้จดั กำร
บริ ษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด

2554 – 2559

ผู้ชว่ ยผู้จดั กำร
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

2552 – 2553

ผู้ตรวจสอบภำยในอำวุโส
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ

- ร่ วมกำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ วำงแผน ติดตำม
และควบคุมคุณภำพกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด
- เห็นชอบในแผนกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบก่อนนำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอนุมตั ิ และลงนำมในรำยงำนผล
กำรตรวจสอบ
- ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน ควำม
เสี่ยงและกำรตรวจสอบภำยในแก่ทีมงำน และผู้รับกำร
ตรวจสอบ
- วำงแผนและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็ นไปตำมแผนงำนกำหนด
- วำงแผนและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็ นไปตำมแผนงำนกำหนด
ควบคุมผู้ตรวจสอบภำยใน และปฏิบตั ิงำนตรวจสอบให้
เป็ นไปตำมแผนงำนกำหนด
- จัดทำแผนกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในนำเสนอ
ผู้บริ หำรและคณะกรรมกำร
ควบคุมผู้ตรวจสอบภำยใน และปฏิบตั ิงำนตรวจสอบให้
เป็ นไปตำมแผนงำนกำหนด

ชื่อ – นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

นำงสำวธนษำ กิตติรดำนันท์

- หัวหน้ ำงำนกำกับดูแล
กำรปฏิบตั ิงำนของ
บริ ษัท
- เลขำนุกำรบริ ษัท

47

ปริ ญญาโท :
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริ ญญาตรี :
การบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ฝึ กอบรม :
- Company Secretary Program (CSP รุ่ น 50/2013 )
หลักสูตรสาหรั บเลขานุการบริ ษัท
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
- Company Reporting Program (CRP รุ่ น 5/2013 )
หลักสูตรต่ อเนื่องสาหรั บเลขานุการบริ ษัท
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
- Anti – Corruption : The Practical Guide
(ACPG รุ่ น 4/2013 )
หลักสูตรต่ อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
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ตาแหน่งหน่วยงาน/บริ ษทั

2558 - ปั จจุบนั

- ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำกับและกฏระเบียบ
บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)

2556 - 2557

- ผู้จดั กำรฝ่ ำยสำนักกำกับและกฏระเบียบ
บริ ษัท จี แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

2545 – 2555

- รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

E-MBA สาขาการจัดการ

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ

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

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่ มี -
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เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ

- ไม่ มี -
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