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สารจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวน
หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ต่อกำ�ลังซื้อที่ลดลงและหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ภาคธุรกิจจึงต้องใช้
ความสามารถอย่างสูงในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดีขึ้น
สำ�หรับธุรกิจจำ�หน่ายและจัดส่งก๊าซ ซึง่ เป็นธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั
ได้รบั ผลกระทบมากอย่างต่อเนือ่ ง จากราคาน้�ำ มันทีล่ ดลงอย่างรุนแรง
ประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคา ส่งผลให้ปริมาณการขายแก๊ส
ลดลงอย่างมากจากปีกอ่ น ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงปัจจัยลบต่างๆ
เป็นอย่างดี จึงได้ด�ำ เนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ กำ�ชับให้
ผูบ้ ริหารดำ�เนินการหามาตรการต่างๆ เพือ่ ลดผลกระทบดังกล่าว หาช่องทางเพิม่
รายรับจากธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องดังเช่น การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง การให้บริการขนส่งทีห่ ลากหลายขึน้ การขยายตลาด การให้บริการ
ทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมภิ าคตะวันออก กระจายการลงทุน
ไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนลดรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำ เป็นลงด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโต
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้ดำ�เนินการติดตามนโยบายและ
กำ�กับดูแลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใสอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ในนามคณะกรรมการของบริษทั ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ตลอดมา รวมถึงผูบ้ ริหาร พนักงาน สำ�หรับ
ความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินงานอย่างเต็มกำ�ลัง คณะกรรมการบริษทั ทุกท่าน
จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการนำ�พาบริษทั ฯ ให้ผา่ นพ้นอุปสรรค
เพือ่ ให้กา้ วต่อไปด้วยความยัง่ ยืน
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในช่วงปีทผ่ี า่ นมา รายได้กลุม่ บริษทั เติบโตขึน้ เล็กน้อย จาก 3,076.89
ล้านบาท เป็น 3,078.34 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตในอัตราร้อยละ 0.05
โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากธุรกิจก่อสร้างน้ำ�มันและแก๊สและรายได้จาก
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ยังคงได้รบั ผลกระทบจาก
ราคาน้�ำ มันทีอ่ ยู่ในระดับต่ำ� ประกอบกับสถานการณการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำ�ให้รายได้จากธุรกิจ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวของกลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี การเติ บ โต
มาตั้งแต่ปี 2558 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์กระจายการลงทุน
ไปยังธุรกิจอื่นๆเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยการขยายตลาด
การให้ บ ริ ก ารทดสอบความปลอดภั ย ทางวิ ศ วกรรมไปในภู ม ิ ภ าค
ตะวั น ออก กระจายการลงทุ น ไปในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ธุรกิจจัดหาและจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษทั ฯได้ชะลอการลงทุนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ธุรกิจจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทัง้ หมด เนือ่ งจากคาดว่าการบริโภคก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่างมากในปี 2563 รายได้จาก
การจำ�หน่ายแก๊สจึงลดลงเหลือ 509.92 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้
จำ�นวน 742.39 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 31.31อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงจากธุรกิจจำ�หน่ายก๊าซ
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ธุรกิจขนส่ง โดยบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด
กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากธุรกิจจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มียอดขายลดลง กลุ่มบริษัทจึงได้มีกลยุทธ์เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์การให้บริการขนส่ง โดยให้บริการขนส่งแอมโมเนียที่เริ่มขนส่งปลายปี 2559 ทำ�ให้มีรายได้ในปี 2560 จำ�นวน 5.73
ล้านบาท และเพิ่มเป็น 13.58 ล้านบาท และ13.94 ล้านบาทในปี 2562 และ 2563 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการขนส่ง
วัตถุดิบสำ�หรับการก่อสร้างที่เริ่มขนส่งตั้งแต่ตุลาคม 2559 โดยมีรายได้ในปี 2562 จำ�นวน 3.91 ล้านบาท และในปี 2563 จำ�นวน
3.83 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่ง (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) ลดลงเล็กน้อย จากเดิม 45.69 ล้านบาท เป็น
41.47 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าบริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง
ธุรกิจก่อสร้างโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทพยายามขยายงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากที่สุด โดยเฉพาะงานก่อสร้างน้ำ�มันและแก๊ส ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2561 ที่มีรายได้จำ�นวน 1,405.03 ล้านบาท เป็น 2,228.33 ล้านบาทในปี 2562 และเป็น 2,326.54 ล้านบาท
ในปี 2563 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าขยายโรงงานมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีงานก่อสร้างจากกลุ่มลูกค้าเดิมและมีการลงทุน
ในภูมิภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก 4-5 ปีข้างหน้า บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) จึงเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนมกราคม 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนสำ�หรับการดำ�เนินงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
มี backlog ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำ�นวน 3,923.04 ล้านบาท
ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำ�กัด
บริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 โดย
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เน้นการให้บริการ
ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยแก่ลูกค้าที่ใช้ LPG และ CNG เป็นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยแก่ลูกค้า
ประเภทโรงกลั่นน้ำ�มัน โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี โดยรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ที่มีรายได้จำ�นวน 78.23 ล้านบาท เป็น 88.53 ล้านบาทในปี 2562 และเป็น 101.37 ล้านบาทในปี 2563
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำ�กัด (TL)
บริษัทฯ มีการร่วมทุนกับบริษัท เอซ เอสเตท กรุ๊ป จำ�กัด โดยจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร “ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้นสไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวรี่ โดยมีการเปิดตัวโครงการไปแล้วในช่วง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รับผลการตอบรับโครงการเป็นอย่างดี โดยมียอดจองในสัดส่วน 88% ของบ้านที่เปิดจอง
สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจลงทุนในบริษทั และขอยืนยันว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนได้ท�ำ งานอย่างหนัก
มาตลอดปีเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษทั และจะพยายามทำ�ต่อไปให้ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ
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กรรมการบริหาร , รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารทัว่ ไป,
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
กรรมการบริหาร ,รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
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4 นายอุดม มีพวงผล
กรรมการบริหาร

5 นางฐิติมา ธนาปกิจ

กรรมการบริหาร ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการบริหาร

7 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริหาร
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โครงสร้างการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กำ�หนด วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำ�เนินงาน เพื่อการขยายตัวและเติบโตในอนาคตไว้ดังนี้
กลุ่มบริษัทฯ กำ�หนดวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินธุรกิจในเชิงของภาพรวม เพื่อให้ขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทุกบริษัทในกลุ่ม
โดยประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ ประกอบกับเน้นการทำ�ธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลูกค้าแต่ละราย ทัง้ การจำ�หน่ายก๊าซ
การขนส่งก๊าซ การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ และให้คำ�ปรึกษาทางด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ระบบก๊าซ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมทั้งเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่ไปพร้อมกัน

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจ
พลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพ
และความปลอดภัย

พันธกิจ
01 ขยายการดำ�เนินธุรกิจแบบ
บูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
02 ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภาพขององค์ กรและบุ ค ลากร
อย่างต่อเนื่อง
03 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) : TG
กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจที่จะเพิ่มการลงทุน
ในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อกระจายความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำ�มัน ทั้งนี้ การกระจาย
การลงทุนจะคำ�นึงถึงการรักษาสภาพคล่องโดยรวมของกิจการให้มากที่สุด โดยในปี 2562
ได้ลงทุนในบริษัทร่วม เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทวีเพชรเกษมกาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้นสไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวรี่ โดย
มีการเปิดตัวโครงการไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564
และได้รับผลการตอบรับโครงการเป็นอย่างดี
โดยมียอดจองในสัดส่วน 88%
ของบ้านที่เปิดจอง

บริษัท ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จำ�กัด : TT

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำ�กัด
: RE

กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยจะมุ่งเน้นไปยังการให้บริการติดตั้งระบบท่อก๊าซ
อุตสาหกรรม ทั้งการติดตั้งระบบใหม่และการบำ�รุงรักษา
ระบบ โดยเน้นการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อรักษายอดขาย
โดยรวมของบริษัท

กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ โดยจะขยายการประกอบธุรกิจ
ไปยังการให้บริการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ NGV และน้ำ�มัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐที่มีการขยายกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในส่วน
ดังกล่าว รวมทั้งจะมุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะการอบรม เรื่องการ
ทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการประกอบธุรกิจ
ของ RE ให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกด้วย

8

บริษัท จีแก๊ส
โลจิสติกส์ จำ�กัด : GG
กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยจะขยายการให้บริการขนส่งไปยังลูกค้านอกกลุ่ม
บริษัท ซี เอ แซด
บริษัทเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้บริการขนส่ง LPG
แก่ TG เป็นหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหารายได้
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
รวมทั้งขยายการให้บริการขนส่งทางบกอื่นๆ ได้แก่
: CAZ
ก๊าซธรรมชาติ NGV แอมโมเนียแอนไฮดรัส
กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับเหมา
วัสดุก่อสร้าง และกรดซัลฟูริก
ก่อสร้างและรับจ้างผลิตติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมตาม แบบและขนาดที่ลูกค้ากำ�หนดในลักษณะ
Engineering Procurement Construction (EPC) เพื่อรองรับ
การใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐาน
บริษัท ทาคูนิ แลนด์
และคุณภาพสูง

จำ�กัด : TL

ดำ�เนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยในระหว่างปี 2563 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้กับ
บริษัทร่วม

บริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง
จำ�กัด : TD

ดำ�เนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจำ�หน่ายอุปกรณ์
รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและ
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิด โดยในปี 2562 ได้ลงทุนใน
บริษัทร่วมที่ประเทศไต้หวัน เพื่อผลิตและจำ�หน่ายมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า และแบตเตอรี่สำ�หรับการทดสอบ
กับกรมการขนส่งที่ประเทศไต้หวัน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
เมษายน 2557

แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน พร้อมกับเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จาก 10 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ และเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (400 ล้านหุน้ ) เพือ่ รองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 100 ล้านหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปและ
ยืน่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มกราคม 2554

ย้ายสำ�นักงานใหญ่มายัง 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

กันยายน 2554

ธันวาคม 2556

เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วเป็น 150ล้าน
บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำ�เนินงานของ
บริษทั ฯ และซือ้ รถขนส่งก๊าซของบริษทั ย่อย

ก่อสร้างคลังก๊าซ LPG ขนาด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจติ รและขยายการจัดจำ�หน่าย
ก๊าซ LPG ในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

2556

2554
2555

2557

2553
พฤษภาคม 2553

เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วเป็น 50 ล้านบาท
เพือ่ ยืน่ ขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบกิจการค้าน้�ำ มัน
เชือ้ เพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้า
น้�ำ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และเริม่ จำ�หน่ายก๊าซ LPG
ไปยังสถานีบริการทัง้ ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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สิงหาคม 2555

เริม่ ก่อสร้างคลังก๊าซที่ จ. ปทุมธานี

ธันวาคม 2555

เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วของบริษทั ฯเป็น 130 ล้านบาท
เพือ่ ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ของกลุม่ บริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกัน โดยการออกหุน้ เพิม่ ทุนเพือ่ เป็นการจ่ายชำ�ระการซือ้ หุน้ ของ
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด
และบริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จำ�กัดจากครอบครัวตรีวรี านุวฒ
ั น์
เพือ่ รวมเข้าเป็นบริษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน นอกจากนัน้
ในการปรับโครงสร้างของกลุม่ ธุรกิจผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯได้ท�ำ การขายหุน้
ในสถานีบริการก๊าซและโรงบรรจุกา๊ ซซึง่ ตนเองถือครองอยู่ให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมของบริษทั ดังกล่าวเพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีนาคม 2558

ลงทุนในบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด เพือ่ กระจายการลงทุนไปยังกลุม่ รับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้�ำ มันในแถบภาคตะวันออก

มกราคม 2560

ลงทุนในบริษทั ทาคูนิ แลนด์ จำ�กัด (TL) เป็นบริษทั ทีด่ �ำ เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการขยายธุรกิจ
ในกลุม่ บริษทั ให้เติบโตขึน้

ธันวาคม 2563

TL จำ�หน่ายทีด่ นิ ให้กบั บริษทั ร่วม เพือ่ พัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรร “ทวี เพชรเกษม
กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิรน์ ลักซ์ชวั รี่ โดยมีการเปิดตัว
โครงการไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รบั ผลการตอบรับโครงการ
เป็นอย่างดี โดยมียอดจองในสัดส่วน 88% ของบ้านทีเ่ ปิดจอง

2558

2563
2560

2559

2562

มกราคม 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาทและเรียก
ชำ�ระแล้วเป็น 400 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
ในการขยายกิจการของบริษัทฯ
ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) จำ�นวน 400,000,000 หน่วย
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ

มกราคม 2562

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน (CAZ) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้เสนอขายหุน้
ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรกจำ�นวน 80,000,000 หุน้ และเริม่ การซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 หลังจากทีเ่ สนอขายหุน้ แก่
ประชาชนทัว่ ไปแล้ว ซี เอ แซด ยังคงสถานะเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ซึง่ ยังคงต้องจัดทำ�
งบการเงินรวม โดยส่วนแบ่งกำ�ไรทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ทม่ ี าจาก ซี เอ แซด จะลดลงจาก
ร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 และส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมจะเพิม่ ขึน้

เมษายน 2562

ลงทุนในบริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง จำ�กัด (TD) เป็นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจผลิต
ประกอบ และจำ�หน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ ไฟฟ้า มอเตอร์ ไซค์
ไฟฟ้าและหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิดโดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
99.70 ของทุนที่ชำ�ระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1 แสนบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ขยายธุรกิจในกลุ่มบริษัทให้เติบโตขึ้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจระหว่างปี 2561 - 2563 แสดงได้ดังนี้
ปี 2563
รายได้จากธุรกิจ

1. จัดหาและจัดจำ�หน่าย
ก๊าซ LPG
2. บริการขนส่งทางบก
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง
4. จำ�หน่ายอุปกรณ์ติดตั้ง
ระบบแก๊ส
5. บริการทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
6. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

TG

509.92

16.56

742.39

24.13

773.68

33.97

GG

17.59

15.38

15.58

0.50

15.98

0.70

TG,TT,
CAZ,JKEC
TT

2,326.54

75.58

2,228.33

72.42

1,405.03

61.70

3.70

0.12

2.06

0.07

4.62

0.20

RE

101.37

3.29

88.53

2.88

78.23

57.22

TL

119.22

3.88

-

-

-

-

รวมรายได้จากการขาย/บริการ

3,078.34 100.00

3,076.89 100.00

2,277.55 100.00

ธุรกิจจัดหาจัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ธุรกิจจัดหาและจำ�หน่ายก๊าซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
การค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจำ�หน่ายก๊าซ LPG
ให้กับภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมได้
บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นน้ำ�มัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจำ�หน่าย
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG โรงบรรจุแก๊ส
ที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯและภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้
จากการจำ�หน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 54 ของการจำ�หน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด โดยบริษัทฯมีลูกค้าสถานีบริการประมาณ 84
รายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำ�หรับ
ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ไม่มากนัก เนื่องจากอำ�นาจ
ต่อรองของลูกค้าและระยะเวลาการให้เครดิตเทอมที่นานกว่าลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการ
ในอนาคตบริษัทจะขยายกลุ่มอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตที่ดี
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจำ�หน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดย
สำ�รองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมายกำ�หนดที่คลังก๊าซของบริษัทฯในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พิจิตรและจังหวัดปทุมธานี
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เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปี้ยน แก๊ส

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG
แจ้งปริมาณค้า
ประจำ�ปี
ต่อภาครัฐ

ซื้อก๊าซผู้ค้า
มาตรา 7
รายอื่น

ขนส่งและจัดเก็บที่
คลังก๊าซของบริษัท

ส่งก๊าซ
ให้ลูกค้า

ซื้อก๊าซจาก
ปตท.

ในการจัดหาก๊าซ LPG นั้น แต่ละปีบริษัทฯ จะต้องยื่นขออนุมัติปริมาณค้าก๊าซ LPG ประจำ�ปีต่อกรมธุรกิจพลังงานและ
ส่งรายงานแจ้งปริมาณการขายก๊าซ LPG ทุกเดือน พร้อมทั้งสำ�รองก๊าซ LPG ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าที่ยื่นขออนุมัติ
โดยกรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาอนุมัติปริมาณค้าตามศักยภาพในการขายของบริษัทฯ โดยดูจากปริมาณขายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้
บริษัทฯ สามารถยื่นขออนุมัติปริมาณค้าเพิ่มขึ้นได้หากพิจารณาเห็นว่าปริมาณการขายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าปริมาณการค้าที่
ได้รับอนุมัติ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจำ�หน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยสำ�รองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมาย
กำ�หนดที่คลังก๊าซของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และจังหวัดปทุมธานี
ภายหลังบริษัทฯ ได้รับอนุมัติปริมาณการค้าประจำ�ปีจากกรมธุรกิจพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะดำ�เนินการจัดหาและรับก๊าซจาก
ปตท. หรือผู้ค้าตามมาตา 7 รายอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาก๊าซ LPG จากสองแหล่งหลักคือ
1. ผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่มีการประกอบธุรกิจโรงแยกก๊าซและโรงกลั่นน้ำ�มัน เช่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งมีสัดส่วนการจัดซื้อเฉลี่ยประมาณร้อยละ 49 ของปริมาณการจัดซื้อทั้งหมด โดย
ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจากปตท.
2. ผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่น โดยมีสัดส่วนการจัดซื้อเฉลี่ยประมาณร้อยละ 51 ของปริมาณก๊าซ LPG ที่จัดซื้อทั้งหมด
บริษัทฯ ทำ�สัญญาซื้อก๊าซ LPG กับปตท. และผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น โดยแจ้งแผนการจัดซื้อในแต่ละเดือนให้กับผู้จำ�หน่าย
รวมทั้งมีการทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อทุกเดือน
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การจำ�หน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ
บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายทำ�หน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึง
การเสนอบริการอื่นๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมการขาย โดยความถี่ในการสั่งซื้อของลูกค้าขึ้นอยู่กับปริมาณขายของแต่ละสถานีบริการ
เมื่อได้รับคำ�สั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท.หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า
โดยเกณฑ์ ในการเลือกคลังก๊าซที่จะไปรับก๊าซนั้นจะพิจารณาจากระยะทางการขนส่งไปยังลูกค้า ราคาก๊าซของแต่ละคลัง และ
ค่าผ่านคลังกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายก๊าซ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ รับก๊าซ LPG จากปตท. ที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังนครสวรรค์ และ
คลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังก๊าซของผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ในการขนส่งก๊าซจากคลัง
ก๊าซทุกครั้งจะต้องออกใบกำ�กับการขนส่งซึ่งระบุปริมาณก๊าซที่ขนส่งและสถานที่ปลายทาง

ภาพรวมการจัดซื้อและขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท
คลังปตท.
(นครสวรรค์)

คลังปตท.
(บ้านโรงโป๊ะ)
คลังปตท.
(PTT Tank)

คลังผู้ค้า
มาตรา 7 รายอื่น

คลัง TG
(พิจิตร)

15 ตัน

คลัง TG
(ปทุมธานี)

ขนส่งทางเรือ

รับและเปลี่ยน
ถ่ายก๊าซสู่คลัง

8 ตัน / 4 ตัน

ลูกค้า
(ภาคเหนือตอนล่าง)

8 ตัน / 4 ตัน

ลูกค้า
(กทม./ภาคกลาง)

8 ตัน / 4 ตัน

สำ�หรับการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการขนส่งทางบกโดยรถขนส่งก๊าซขนาดบรรจุ 15 ตันหรือการขนส่งทางน้ำ�โดยเรือขนส่งก๊าซ ซึ่งก๊าซ
ทั้งหมดจะถูกขนส่งไปยังคลังของบริษัทฯ ใช้บริการเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ายก๊าซสู่รถบรรทุกขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน รวมทั้งใช้เป็น
จุดกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า
การใช้บริการคลังก๊าซเพื่อเปลี่ยนถ่ายก๊าซของบริษัทฯ เป็นการบริหารต้นทุนการขนส่ง เนื่องด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของ
ผู้ค้าตามมาตรา 7 ซึ่งกฎหมายได้กำ�หนดมิให้เปลี่ยนถ่ายก๊าซระหว่างคันรถทำ�ให้โดยปกติการขนส่งก๊าซ
แต่ละเที่ยวจะจัดส่งให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้กับคลังก๊าซที่บริษัทฯ จัดซื้อก๊าซ บริษัทฯ
จะใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าโดยตรง
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สำ�หรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของ
ปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันในการขนส่งไปยังลูกค้าและรับก๊าซจากคลังของบริษัทฯ จังหวัดพิจิตร
ไปยังลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง
ทั้งนี้ สำ�หรับการขนส่งก๊าซทางบกทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นดำ�เนินการโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและ
เป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

คลังก๊าซของบริษัทฯ
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและสำ�รองก๊าซ ดังนี้

คลังก๊าซ
1. พิจิตร
2. ปทุมธานี

ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ต. หนองหลุม อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร
ต.บ้านปทุม อ. สามโคก จ. ปทุมธานี

ปริมาณความจุ (ตัน)
1,000
400

บริษัทฯ ใช้คลังก๊าซในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดกระจายสินค้าและเป็นคลังสำ�รองก๊าซ LPG ตามกฎหมายของ
บริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการสำ�รองอยู่ที่ 500 ตัน ซึ่งบริษัทฯ มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซรับเข้า-ออก ตลอดเวลา

ช่องทางการจำ�หน่าย
เนือ่ งจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นผูป้ ระกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ฯ จึงใช้วธิ กี ารติดต่อโดยตรงกับ
ลูกค้าโดยมีทมี งานฝ่ายขายเป็นผูท้ �ำ หน้าทีต่ ดิ ต่อดูแลลูกค้าแบ่งตามพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง และ
ด้วยลักษณะธุรกิจของลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการใช้กา๊ ซ LPG อย่างต่อเนือ่ ง ทีมงานฝ่ายขายจึงต้อง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้ทราบถึงปริมาณความต้องการใช้กา๊ ซของลูกค้า และนำ�เสนอการขายตามระยะเวลา
ทีค่ าดว่าลูกค้าจะต้องสัง่ ซือ้ ก๊าซเพิม่ เติมเพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการสัง่ ซือ้ นอกจากนีย้ งั สามารถนำ�เสนอการบริการอืน่ ของกลุม่ บริษทั
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของลูกค้าได้อกี ด้วยเพือ่ ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น การให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของ
อุปกรณ์นริ ภัยสำ�หรับ ระบบก๊าซภายในสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะต้องทำ�การตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กฎหมายกำ�หนด เป็นต้น
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การติดต่อลูกค้ารายใหม่
บริษัทฯ ใช้วิธีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อขายก๊าซ LPG และเสนอการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ สำ�หรับลูกค้ารายใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใบทะเบียนผู้ค้า เป็นต้น และประเมินระยะทางและค่าขนส่งจากคลังก๊าซที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยเป็นคลังก๊าซของบริษัทฯ หรือผู้ค้าตาม
มาตรา 7 ที่บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายก๊าซด้วย จากนั้นจึงให้ผู้บริหารพิจารณาการกำ�หนดราคาขาย การให้วงเงินและระยะเวลาชำ�ระหนี้
โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้าจะมีระยะเวลาชำ�ระหนี้ประมาณ 15-30 วัน

การตลาดและการแข่งขัน
จากสถานการณ์ ค วามผั น ผวนของราคาน้ำ � มั น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาประกอบกั บ ประกอบกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ทำ�ให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการขายก๊าซ LPG ของบริษัท เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผลให้ผู้ค้า
มาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันในการดำ�เนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย
อย่างไรก็ตาม ในการดำ�เนินธุรกิจจัดหาและจำ�หน่ายก๊าซ LPG ให้กับสถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงโรงบรรจุก๊าซ
นั้น จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7
- มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
- มีปริมาณการค้าประจำ�ปีตั้งแต่ 50,000 ตันขึ้นไป ซึ่งต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน
- มีการสำ�รองก๊าซในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าประจำ�ปี
ด้วยข้อกำ�หนดทางคุณสมบัติของผู้อนุญาตดังกล่าว ทำ�ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแข่งขันในด้านคุณภาพการบริการ ความ
รวดเร็วในการขนส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคอื่นๆ แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ประกอบการรายใหม่แข่งขันกับผู้ประกอบ
การรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจได้ลำ�บากมากขึ้น การขยายธุรกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำ�หน่ายก๊าซ
LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซสำ�หรับยานยนต์และอุตสาหกรรม เป็นต้น เป็นการขยายช่องทางการ
จัดจำ�หน่าย และทำ�ให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรให้กับลูกค้าที่ช่วยสร้างคุณค่าในธุรกิจและสร้าง
ความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
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ส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ค้าก๊าซ LPG ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ที่จำ�หน่ายก๊าซ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
การขนส่งและครัวเรือน ทั้งสิ้น 18 ราย ดังนี้ ถ้วนดังนี้
(หน่วย : พันตัน)

ปี 2563
ชื่อ

ปี 2562

ปริมาณ

%

1 บริษัท ปตท.น้ำ�มันและค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)

1,437.68

42.59

1.570.83 41.33

828.15

21

2 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)

611.42

18.12

673.41 17.72

721.85

23

3 บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำ�กัด
(มหาชน)

437.77

12.97

517.75 13.62

547.34

14

4 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด
(มหาชน)

365.22

10.82

433.96 11.42

432.07

11

5 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำ�กัด

134.19

3.98

152.56

4.07

139.43

3

6 บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

130.82

3.88

145.75

3.83

155.20

4

7 บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี่ จำ�กัด*

45.13

1.34

-

-

-

-

8 บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

41.63

1.23

53.56

1.41

81.65

2

9 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำ�กัด

39.60

1.17

73.71

1.94

86.94

2

10 บริษัท อูโน่แก๊ส จำ�กัด

34.50

1.02

40.51

1.07

43.40

1

11 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

30.58

0.91

39.53

1.04

41.28

1

12 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

22.27

0.66

21.89

0.58

23.49

1

13 บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จำ�กัด

15.72

0.47

43.56

1.15

44.53

1

14 บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

10.11

0.30

16.40

0.42

20.97

1

15 บริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

9.08

0.27

9.10

0.24

9.08

0

16 บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

3.77

0.11

3.50

0.09

3.69

0

17 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

3.34

0.10

3.50

0.09

818.96

26

18 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)*

2.62

0.08

-

-

-

-

3,375.48

100

รวม

ปริมาณ

ปี 2561

3,800.90

%

ปริมาณ

100

4,006.13

%

100

* ผู้ค้ามาตรา 7 ที่เพิ่มขึ้นในปี 2563

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

17

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
เนื่องจากก๊าซ LPG เป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำ�ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทซึ่งได้แก่ สถานี
บริการก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรม มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคาก๊าซ LPG ที่จำ�หน่ายโดย
ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละราย ผู้ค้ามาตรา 7 จึงกำ�หนดราคาขายให้ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถแข่งขันทางราคาได้ ปัจจัยด้านราคาจึงมิใช่
ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวในการแข่งขันในธุรกิจจัดหาและจำ�หน่ายก๊าซ LPG แต่ยังรวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและความ
เชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้ค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำ�มากำ�หนดเป็นกลยุทธ์เพื่อ
สร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. การเพิ่มคลังก๊าซเพื่อจัดเก็บและขนถ่ายก๊าซ
เนื่องจากการจัดหาก๊าซหรือใช้บริการคลังก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นนั้นจะทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น เช่น
ค่าบริการผ่านคลัง ค่าจัดเก็บก๊าซ เป็นต้น ทั้งยังมีข้อจำ�กัดในเรื่องระยะเวลาทำ�การและปริมาณที่จัดซื้อได้จากคลังก๊าซแต่ละแห่งทำ�ให้
ขาดความคล่องตัวและมีข้อจำ�กัดในการเพิ่มยอดขายการมีคลังก๊าซเป็นของตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ค้าตาม
มาตรา 7
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีคลังก๊าซของตนเองจึงได้ลงทุนก่อสร้างคลังก๊าซเพิ่มขึ้นในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็น
พื้นที่กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท โดยคลังก๊าซดังกล่าวสามารถจุก๊าซได้ถึง 400 ตัน และจะย้ายการสำ�รองพักก๊าซมายังคลัง
ปทุมธานี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในส่วนค่าบริการผ่านคลัง ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซ และสามารถขยายฐาน
ลูกค้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคลังของผู้ค้ามาตรา 7 รายใดตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา
สำ�หรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯนั้นความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำ�หน่ายก๊าซใน
การที่จะจัดหาและจัดส่งก๊าซให้ทันต่อความต้องการใช้งานนั้น มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลน
ก๊าซซึ่งจะกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ แม้ว่าโดยทั่วไปลูกค้าจะมีการวางแผนสั่งซื้อก๊าซ LPG ล่วงหน้าแต่สำ�หรับลูกค้าสถานีบริการ
ซึ่งมีปริมาณการขายในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ทำ�ให้มักมีกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อก๊าซเร่งด่วน โดยเฉพาะลูกค้าในเขต
กรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจำ�กัดในด้านระยะเวลาขนส่ง โดยสามารถนำ�รถบรรทุกก๊าซเข้าได้ระหว่างเวลา 22.00 น. – 5.00 น. เท่านั้น ความ
สามารถในการจัดหาก๊าซและการบริหารการขนส่งของผู้จัดจำ�หน่ายก๊าซจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและ
รักษาฐานลูกค้าไว้ได้
บริ ษั ท ฯให้ ความสำ � คั ญ กั บ การสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยอาศั ย ความชำ � นาญในการบริ ห ารการขนส่ ง จาก
ประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซกว่าสิบปี การมีจ�ำ นวนรถขนส่งก๊าซเพือ่ ให้สามารถรองรับปริมาณการสัง่ ซือ้ ของลูกค้าเพิม่ ขึน้ รวมไปถึง
การก่อสร้างคลังก๊าซในจังหวัดปทุมธานีเพือ่ สำ�รองก๊าซและใช้เป็นจุดขนถ่ายก๊าซ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดหาและขนส่งให้กับ
ลูกค้าได้ตลอดเวลา

3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครบวงจร
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและนำ�เสนอบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่สร้างความแตกต่าง
ให้กับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในส่วนของธุรกิจจัดจำ�หน่ายและขนส่งก๊าซ LPG นั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ทีมงานฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายธุรกิจ ทำ�ให้สามารถนำ�เสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจำ�หน่ายและบริการ
ขนส่งก๊าซ LPG เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริการติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม
การตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำ�หนด และการจัดอบรมบุคลากรในด้านความปลอดภัย เป็นต้น
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4. การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำ�ให้ผู้ค้าก๊าซ LPG ต้องพยายามควบคุมราคาขายให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถแข่งขันได้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทุนก๊าซ LPG ต้นทุนค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
จึงมีส่วนกระทบต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรของกลุม่ บริษทั อย่างมาก บริษทั ฯ จึงใช้แนวทางต่างๆ เพือ่ ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว อาทิเช่น การวางแผนการจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG จากแหล่งทีม่ ตี น้ ทุนก๊าซและต้นทุนการขนส่งต่�ำ ทีส่ ดุ การกำ�หนดเส้นทาง
และติดตามรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้นทาง การขนส่งและความเร็วที่ใช้ไปจนถึงการกำ�หนดปริมาณน้ำ�มันที่เหมาะสม
ในแต่ละเที่ยวเพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนั้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอาหน่วยงานสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดไว้ที่บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อลดจำ�นวนบุคลากร ลดความซ้ำ�ซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำ�งาน โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระหว่างกันตามความเหมาะสม

นโยบายการกำ�หนดราคา
ต้นทุนในการจัดหาก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 ได้แก่ ราคาขายส่งหน้าคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดหาเช่น ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการของผู้ขาย เป็นต้น โดยราคาขายส่งหน้าคลังเป็นราคาที่ประกาศโดยสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำ�ให้ต้นทุนในการจัดหาก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 แตกต่างกันจึงมาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดหาและ
ขนส่งก๊าซ อาทิเช่น ค่าบริการผ่านคลัง (Throughput) ซึ่งเป็นค่าบริการขนถ่ายก๊าซเข้าออกจากคลังก๊าซแต่ละแห่ง ค่าขนส่งระหว่าง
คลังก๊าซ และค่าบริหารจัดการ เป็นต้น

ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG ถูกนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เ ป็ น เชื ้ อ เพลิ ง พลั ง งาน
ทั ้ ง ในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงยานยนต์ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี 2558
เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกลดลงมากประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง ทั้งนี้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมียังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กฎหมายและหน่วยงานกำ�กับที่เกี่ยวข้อง
จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำ�คัญ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
และพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกำ�หนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิง
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจจัดหา จัดจำ�หน่ายก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอนการดำ�เนินงานตั้งแต่การจัดหา และจัดเก็บก๊าซ
LPG นั้น ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำ�กับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก
และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มี
ข้อพิพาทใดในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม

ธุรกิจขนส่งทางบก
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้ง
ถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัท
ในเครือร้อยละ 57 และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ ร้อยละ 9 รวมถึงบริการขนส่งแอมโมเนีย ในสัดส่วนร้อยละ 34 ในปัจจุบันบริษัทฯ
มีจำ�นวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้

ประเภทรถขนส่ง
รถขนส่งก๊าซ LPG
รถบรรทุกเซมิเทเลอร์
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถขนส่งแอมโมเนีย
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถขนวัสดุก่อสร้าง
รถบรรทุกเซมิเทเลอร์
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จำ�นวนพาหนะ (คัน)

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

5
8
4

15.0
8.0
4.3

4

10.0

4

50.0

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่างสม่ำ�เสมอตามที่
กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุมและติดตามพฤติกรรม
การขับรถของพนักงานขับรถได้ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง
ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทำ�ให้ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทันตามกำ�หนดอย่างสม่ำ�เสมอ
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขนส่งในระหว่างปี 2561 -2563 ดังนี้

ปี 2563

ปี 2562

ล้านบาท

%

41.47

100

- ขนส่ง LPG ให้บริษัทในเครือ

20.07

- ขนส่ง LPG ให้บุคคลภายนอกอื่น

ปี 2561
%

ล้านบาท

%

45.36

100

48.61

100

48

26.20

57

30.52

63

3.63

9

2.00

4

4.48

9

- ขนส่งแอมโมเนีย

13.94

34

13.58

30

11.50

24

- ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

3.83

9

3.91

9

2.11

4

รายได้ค่าบริการขนส่ง

ล้านบาท

การตลาดและการแข่งขัน
สำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบค้าต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 สำ�หรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจำ�นวนมากเพื่อจัดหา
รถขนส่ง รวมทั้งผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายมักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และ
เพื่อการจัดส่งได้ตามเวลาที่ต้องการ อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่ง
ของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ทำ�ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำ�สั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท.หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับ
ลูกค้า
สำ�หรับการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังบ้านโรงโป๊ะ
หรือคลังก๊าซทาคูนิจังหวัดปทุมธานี หรือผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่น เพื่อขนส่งไปยังคลังที่บริษัทฯ ใช้บริการเพื่อรับและเปลี่ยนถ่ายก๊าซ
สู่รถบรรทุกขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน ก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้กับคลังก๊าซที่กลุ่มบริษัทจัดซื้อก๊าซ
บริษัทฯ จะใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าโดยตรง
สำ�หรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของ
ปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ และคลังก๊าซทาคูนิจังหวัดพิจิตร โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตัน ไปยังลูกค้า
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กฎหมายและหน่วยงานกำ�กับที่เกี่ยวข้อง
จากการที่ GG เป็นผู้ขนส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำ�คัญ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกำ�หนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำ�มันเชื้อเพลิง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไร
ก็ตาม ด้วยลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำ�กับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำ�มัน ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ
การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภายใต้การกำ�กับดูแล ออกแบบ คำ�นวณ โดยทีมวิศวกร
ที่มีความชำ�นาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้านการผลิต ติดตั้ง และ การขาย จาก
สถาบัน UKAS
บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและ
รับจ้างผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำ�หนด ในลักษณะ
Engineering Procurement Construction (ETPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็ก (Fabrication) งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน้ำ�มัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น
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ทั้งนี้ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่ม TAKUNI คือบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (CAZ)
และบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด (TT) อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ
ทัง้ สองบริษทั มีความแตกต่างกันในแง่ของความชำ�นาญและมาตรฐานของงาน ดังนัน้ ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษทั ขึน้ อยูก่ บั
ความเหมาะสมของงาน
CAZ มีการดำ�เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุม่ ลูกค้าเป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุม่ อุตสาหกรรมน้�ำ มัน ก๊าซ และ
ปิโตรเคมี ลักษณะงานทีร่ บั เหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทัง้ มาตรฐานของวัตถุดบิ กระบวนการผลิตทีร่ ดั กุม มีทมี งานวิศวกร
ทีม่ คี วามชำ�นาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ สำ�หรับให้ค�ำ แนะนำ�แก่ลกู ค้า มีทมี ช่างฝีมอื ที่ได้รบั ประกาศนียบัตรช่างเชือ่ มตามที่
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำ�หนด ทำ�ให้บริการของบริษทั ฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นต้น ทำ�ให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการสูง
TT มีการดำ�เนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น
ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับ ที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่ง
TT ไม่สามารถทำ�งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจำ�กัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ
LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง

การตลาดและการแข่งขัน
สำ�หรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
โดยตรงทำ�ให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความสำ�คัญในเรื่องของระบบ
ความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย
สำ�หรับการแข่งขันในงานบริการก่อสร้างแก๊สและน้ำ�มัน กลุ่มบริษัทมีทีมผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้าง
แก๊สและน้ำ�มันมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่พร้อมสำ�หรับการให้บริการ ทั้งนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำ�มัน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำ�มัน ดังนั้นภาวะการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว
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ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) ดำ�เนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการจำ�หน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์
ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของบริษัทฯ ให้คำ�แนะนำ�เรื่องระบบก๊าซรถยนต์
แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาความต้องการรวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำ�เสนอระบบก๊าซรถยนต์ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า จากนัน้ จึงติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ซง่ึ โดยทัว่ ไปจะใช้เวลา 2 วันทำ�การ โดยบริษทั ฯ จะดำ�เนินการติดตัง้ ระบบก๊าซ
และทำ�การออกใบรับรองการติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารประกอบ
การยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก
บริษทั ฯ มีการจำ�หน่ายอุปกรณ์กา๊ ซสำ�หรับโรงบรรจุกา๊ ซ สถานีบริการ รถขนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กา๊ ซเป็นเชือ้ เพลิง ให้แก่
ลูกค้าทัว่ ไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจำ�หน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทฯทำ�การพัฒนาขึ้น หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องทำ�การนำ�เข้า
จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง NGV

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อ

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว

การตลาดและการแข่งขัน
สำ�หรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัท
รายใหญ่ โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่สำ�หรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยสำ�หรับการติดตั้ง
ระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก
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ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อย (RE) ดำ�เนินธุรกิจให้บริการงานตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรมอิสระ
(Third Party Engineering / Inspection Service) ในการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กร
ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบำ�รุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
หรือความต้องการของลูกค้าเอง
ทั้งนี้ การให้บริการของ RE สามารถจำ�แนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ
1. การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing)
เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นๆ เช่น
- การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี: เป็นการตรวจสอบหารอยตำ�หนิภายในวัสดุ โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือรังสีเอ็กซ์
และใช้แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำ�มัน ท่อขนส่ง เป็นต้น
- การทดสอบด้วยคลื่นเสียง : เป็นการตรวจสอบความหนาเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์
ต่างๆ ด้วยการใช้คลื่นเสียง
- การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก : เป็นการวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้การเหนีย่ วนำ�จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง
หรือกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ตรวจสอบงานท่อ หรืองานโครงสร้างโลหะ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน หรือวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยการแทรกซึมของ
น้ำ�ยา เพื่อหารอยบกพร่องที่ผิวของชิ้นงาน
- การทดสอบด้วยสายตา : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน เช่น รอยขีดข่วน หรือรอยเคลือบที่ไม่เรียบร้อย
อันอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของชิน้ งานได้
2. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำ�ลายชิ้นงาน เพื่อประมวลผลและรับรอง
สภาพการใช้งานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการตรวจสอบก่อนการเปิดโรงงานใหม่ การตรวจสอบ
ระหว่างทำ�การติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการใช้งาน รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อเป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลูกค้า เช่น
การรับรองถังบรรจุ LPG/NGV การทดสอบครบวาระ ณ คลังเก็บก๊าซโรงบรรจุก๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็นต้น
กระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงานนี้ยังรวมไปถึง การตรวจรับรองหม้อน้ำ� (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนำ�ความร้อน ซึ่งเป็นการตรวจรับรองแบบ ตรวจพิสูจน์หม้อน้ำ�หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�ความร้อนที่นำ�เข้าจาก
ต่างประเทศ ตรวจสอบ/ควบคุม/กำ�กับดูแลการสร้าง/การซ่อมแซม/การดัดแปลงให้เป็นไปตามแบบ และรายละเอียดทีผ่ า่ นการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบแบบแปลนการติดตัง้ และเครือ่ งอุปกรณ์สว่ นควบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจทดสอบ วิเคราะห์
และจัดทำ�รายงานความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทัง้ แนะนำ�วิธกี ารแก้ไขให้ถกู ต้องตามหลักวิศวกรรม
ทั้งนี้ การให้บริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะให้ตรวจสอบ โดยหากเป็นการตรวจสอบระบบ
ท่อก๊าซในคลังก๊าซหรือสถานีบริการก๊าซ เพื่อหารอยรั่ว อาจใช้เครื่องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแบบการตรวจแบบ NDT
แต่หากเป็นงานที่ต้องหารอยตำ�หนิภายในโครงสร้างของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้กระบวนการ NDT ตัวอย่าง
ของการทดสอบด้วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาชนะรับแรงดันสูงอาทิ เช่น ถังบรรจุ
ก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนาดหรือหม้อต้มไอน้�ำ (Boiler) เป็นต้น
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การตลาดและการแข่งขัน
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัทเป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก
ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ถือเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย สำ�หรับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมทีใ่ ห้บริการในลักษณะ
เดียวกัน ได้แก่ บริษทั ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ศิวะ เทสติง้ อินสเพ็คชัน่ แอนด์ คอนซัลติง้ จำ�กัด เป็นต้น

ช่องทางการจำ�หน่าย
ช่องทางการจำ�หน่ายในการเข้าถึงลูกค้าของ RE สามารถจำ�แนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1.ลูกค้าภายในกลุ่มบริษัททาคูนิ เช่น สถานีบริการซึ่งซื้อก๊าซปิโตรเลียมจาก TG, ลูกค้าติดตั้งงานท่อก๊าซอุตสาหกรรมของ TT,
ลูกค้างานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT เป็นต้น
2.ลูกค้าทั่วไป ที่ RE ทำ�การติดต่อโดยตรง โดยอาจจะอาศัยฐานข้อมูลที่เปิดเผยของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายชือ่ ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพื่อนำ�เสนอการ ให้บริการต่างๆ ตามกฎหมายกำ�หนด
ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ RE ในปัจจุบันเป็นลูกค้าที่ RE ทำ�การติดต่อโดยตรงเป็นหลัก

กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้บริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบด้าน NDT ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มของงานทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว RE มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทฯ ในลักษณะ on the
job training และการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รวมทั้ง พิจารณาการลงทุน
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรูปแบบในการให้บริการด้านอื่นๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ในการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมศักยภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการ
แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ
1.การได้รับใบอนุญาตในการทดสอบด้านต่างๆ ซึ่งจำ�แนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญาตสำ�หรับบริษัทฯ และใบอนุญาต
สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานด้านการทดสอบ ทั้งนี้ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ปี และทำ�การต่ออายุเมื่อครบกำ�หนด RE
ถือเป็นบริษัทมีประสบการณ์และมีคุณวุฒิด้านการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT , PCN , ASME ทั้งยัง
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการตรวจสอบและทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย
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ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ณ 15 มีนาคม 2564 มีดังนี้
หน่วยงานที่อนุญาต

ประเภทการรับรอง

กรมธุรกิจพลังงาน

ทดสอบและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
สภาพที่บรรจุ LPG - ประเภท 1
สถานที่ใช้
LPG - ประเภท 1
น้ำ�มัน
- ระดับ 3
สถานีบริการ NGV - ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ
สถานที่ใช้
NGV - ประเภท 1
เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท 1

กรมการขนส่งทางบก

ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์และการติดตั้ง
ส่วนควบและอุปกรณ์ตามกฎกระทรวงกำ�หนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตาม
กฎกระทรวงกำ�หนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกำ�หนดส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกำ�หนดเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล

สภาว ศิ วกร

ใบอนุญาตประกอบว ชิ าช พี ว ศิ วกรรมควบคุม ตามพรบ.ว ศิ วกร พ.ศ. 2562

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ�หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�ความร้อนตาม
กฎกระทรวงเรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ�หม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนำ�ความร้อนและภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549

สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี

สำ�นักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (สมอ.)

ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจประเภท A ตามข้อกำ�หนด การตรวจสอบและ
รับรอง-ข้อกำ�หนดสำ�หรับหน่วยตรวจมาตรฐานเลขที่ มอก. 17020-2556 (ISO/IEC
17020:2012). หมายเลขการรับรองที่ หน่วยตรวจ 0048

สมาคมการตรวจสอบแบบไม่
ทำ�ลายแห่งอเมริกา

รับรองว่านายอุดม มีพวงผล, นายสาทิส กูมาร ดอร์แนล และนายสุพรรณ นาเมืองรักษ์
ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากรชำ�นาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำ�ลายระดับ 3
(NDT Level III)
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หน่วยงานที่อนุญาต

ประเภทการรับรอง

สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งอเมริกา

รับรองว่า นายสาทิส กูมาร ดอร์แนล ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบถังน้ำ�มัน
API 653

สมาคมงานเชื่อมแห่งอเมริกา

รับรองว่านายอุดม มีพวงผล,นายบรรจบ จันทร์สาเทพ, นายศราวุฒิ เชียงมา,
นายวสันต์ ไทยสง่า, นายกฤตบุญยสิทธิ์ ปามุทา ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ
คุณภาพของแนวเชื่อมและการเชื่อม

สถาบันการตรวสอบแบบไม่
ทำ�ลายแห่งประเทศอังกฤษ

รับรองว่านายสุทิน ทองทะนาม, นายจัว แซ่ท้อ, นายโชติวิทย์ ลิชผล,
นางสาวสุธารัตน์ คำ�อยู่, นางสาวพลอยไพลิน ขำ�อรุณ ได้รับการรับรองให้เป็น
บุคลากรชำ�นาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำ�ลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน
EN ISO 9712

จำ�นวนวิศวกร, ผู้ตรวจสอบชำ�นาญ
การด้านการตรวจสอบแบบไม่
ทำ�ลาย, ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม
ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงาน

- วิศวกร จำ�นวน 21 ท่าน
- ผู้ชำ�นาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จำ�นวน 37 ท่าน
- ผู้ชำ�นาญการตรวจสอบงานเชื่อม จำ�นวน 10 ท่าน

2. ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้ การให้บริการส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการซึ่งระบบ
การทดสอบที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลากรเป็นหลัก ดังนั้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำ�มาใช้ จะเป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ที่ผู้ประกอบการ NDT ระดับ 3 ต้องจัดหา และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตให้บริการ NDT โดยเครื่องมือ
ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เช่น เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการฉายรังสี,
เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสาร แทรกซึมเครื่องตรวจวัดความแข็ง เครื่องสูบอัดน้ำ�
แรงดันสูง, เครื่องวัดความลึก และเครื่องทดสอบการขยายตัวของถังแก๊ส เป็นต้น

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
กระบวนการให้บริการของ RE สามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้
1. RE ทำ�การติดต่อลูกค้า และเสนอราคาในการให้บริการ
2. ดำ�เนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุ ซึ่งจะต้องมี
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าร่วมด้วย RE จะทำ�การประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อกำ�หนดวันในการตรวจสอบ
3. ทดสอบและออกใบรับรองให้แก่ลูกค้า โดยในกรณีที่พบว่าชิ้นงานหรืออุปกรณ์ของลูกค้ามีความบกพร่องไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน RE จะนำ�เสนอบริการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไข
โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบ
การจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขนาดถังและงานที่ตรวจสอบและทดสอบ
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำ�กัด (TL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำ�เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ
ได้ขายที่ดินให้กับบริษัทร่วม เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้น
สไตล์ โมเดิร์นลักซ์ชัวรี่ โดยมีการเปิดตัวโครงการไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รับผลการตอบรับโครงการ
เป็นอย่างดี โดยมียอดจองในสัดส่วน 88% ของบ้านที่เปิดจอง

การตลาดและการแข่งขัน
ต้นทุนในการซื้อที่ดนิ ของกลุ่มบริษัทไม่สูงมาก และมีทำ�เลที่ตั้ง อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถานีรถไฟฟ้า ประกอบกับการที่กลุ่ม
บริษัทมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ทำ�ให้มั่นใจว่าควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์รายอื่นได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเลือกที่จะร่วมทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขความเสี่ยง
ด้านแบรนด์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งส่งผลต่อการตั้งราคาขายต่ำ�กว่าผู้ประกอบการรายอื่นที่มีชื่อเสียง
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
รายการ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1.1 ที่ดิน 2 แปลง ที่ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก
จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่รวม 7 ไร่
การใช้งาน : ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ

TG

26.50

ค้ำ�ประกันวงเงินหนังสือค้ำ�
ประกันของ CAZ TT TG GG
RE รวม 160 ล้านบาท

1.2 ที่ดิน 7 แปลง ที่ซ.นาวีเจริญทรัพย์
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม
การใช้งาน : ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท
และพื้นที่ให้เช่า

TT

24.47

ที่ดิน 7 แปลงค้ำ�ประกัน วงเงิน
เบิกเกินบัญชี และวงเงินหนังสือ
ค้ำ�ประกัน CAZ TT TG GG RE
รวม 465 ล้านบาท

1.3 ที่ดิน 1 แปลง ที่ซ.นาวีเจริญทรัพย์
ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม

TT

0.59

ไม่มี

1.4 ที่ดิน1 แปลงที่ ต.ทับมา อ.เมือง
จังหวัดระยอง
พื้นที่รวม 6 ไร่ 9/10 ตารางวา

GG

6.85

ไม่มี

1.5 ที่ดิน 3 แปลงที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง
พื้นที่รวม 65 ไร่ 2 งาน 2.10 ตารางวา และ
ทีด่ นิ 1 แปลงที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง
พื้นที่รวม 43 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา

CAZ

183.80

ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้ระยะ
ยาวและหนังสือค้ำ�ประกันของ
CAZ รวม 1,491.60 ล้านบาท

1.6 ที่ดิน 5 แปลงที่ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
พืน้ ทีร่ วม 79 ไร่ 47 ตารางวา

CAZ

76.52

ไม่มี

TT / GG /
CAZ

7.08

ไม่มี

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

1.7 ที่ดินสัญญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกเพื่อเป็นสิทธิ์
การใช้งานในงบการเงิน

รวมที่ดิน
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325.81

รายการ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

2.1 คลังเก็บก๊าซจังหวัดพิจิตร

TG

3.51

ไม่มี

2.2 คลังเก็บก๊าซจังหวัดปทุมธานี

TG

3.37

ค้�ำ ประกันวงเงินหนังสือค้�ำ ประกัน
ของ CAZ TT TG GG RE รวม
160 ล้านบาท

2.3 อาคาร 6 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินรายการ 1.2
ซึง่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่ และเป็นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า

TT

10.31

ค้ำ�ประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินหนังสือค้�ำ ประกัน CAZ
TT TG GG RE รวม 465 ล้านบาท

2.4 อาคารชัน้ เดียว ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ รายการ 1.5
ซึง่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่ และอาคารโรงงาน

CAZ

68.75

ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู้ระยะสั้น วงเงินกู้ระยะ
ยาวและหนังสือค้ำ�ประกันของ
CAZ รวม 1,491.60 ล้านบาท

2.5 อาคารชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินรายการ
1.5 ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ และอาคาร
โรงงาน

CAZ

48.23

ไม่มี

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

134.17

รวมที่ดิน
3. ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
4. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำ�นักงาน

TG

19.06

ไม่มี

TG / TT /
GG / RE /
CAZ/JKEC

188.30

ไม่มี
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รายการ

กรรมสิทธิ์

มูลค่าทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

GG

18.26

ไม่มี

TG / TT /
GG / RE /
CAZ / JKEC

31.80

ไม่มี

5. ยานพาหนะ
5.1 เพื่อใช้ในการขนส่ง
จำ�นวน 25 คัน
- ความจุ 5 ตัน จำ�นวน
- ความจุ 8 ตัน จำ�นวน
- ความจุ 10 ตัน จำ�นวน
- ความจุ 15 ตัน จำ�นวน
- ความจุ 50 ตัน จำ�นวน

4 คัน
8 คัน
4 คัน
5 คัน
4 คัน

5.2 เพือ่ ใช้ภายในการดำ�เนินงาน

รวมยานพาหนะ
6. งานระหว่างก่อสร้าง

50.06
RE / CAZ /
JKEC

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.95

ไม่มี

721.36

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยกำ�หนด
นโยบายดังนี้
- การลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะต้องมีอ�ำ นาจควบคุมหรือกำ�หนดนโยบายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ กรรมการ ผูจ้ ดั การในบริษทั ย่อย
และยังให้น�ำ นโยบาย และแนวปฎิบตั ติ า่ ง ๆ ให้บริษทั ย่อยนำ�ไปปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมให้การปฏิบตั งิ านและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- การลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อร่วมกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งดูแลและตรวจสอบการบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันกำ�หนด
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
TAKUNI

40.00%
บจก. เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท
EXACT

99.70%
บจก. ทาคูนิ เทรดดิ้ง
TD

99.97%
บจก. ทาคูนิ แลนด์ จำ�กัด
TL

40.00%
บจก. Yihao Motor
Yihao

99.99%
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์
GG

99.99%
บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม
RE

99.99%
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)
TT
36.64%
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
CAZ
73.17%
บจก. เจเคอีซี
JKEC

47.50%
บจก. เซอร์แมช
SE

47.50%
บจก. ซอร์บ เอนจิเนียริ่ง
SO
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษทั ในปี 2555 ทำ�ให้กลุม่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ไม่มีการดำ�เนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรืออาจแข่งขันกับบริษัทฯได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ถือหุ้นใหญ่มีการประกอบธุรกิจใน
สถานีบริการก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ ได้แก่ บริษัท มิดเดิลจี จำ�กัด บริษัท แพรกษา จำ�กัด บริษทั วังวิจติ ร จำ�กัด และ บริษทั ไพโอเนียร์
ปิโตรเลียม จำ�กัด ร่วมกับพีน่ อ้ งและเพือ่ นโดยเป็นผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริฐ
ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักของแต่ละบริษัทเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกจากนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการทำ�ธุรกิจทับซ้อนระหว่างครอบครัวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นอาจเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์
โดยคุณประเสริฐ คุณกาญจนา คุณนิตา และคุณฐากูร ได้ทำ�สัญญากับบริษัทฯ ว่าแต่ละท่านรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา
258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนักงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขันได้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งไม่ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และน้ำ�มัน โดยสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ทั้ง 4 ท่านถือหุ้น
รวมกันต่ำ�กว่าร้อยละ 10 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่านใดเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนเป็นหุน้ สามัญทีอ่ อก 600,000,000 บาทและชำ�ระแล้ว 400,000,118 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ิ 18 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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กลุ่มครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์
นายจำ�เริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
นายสมชาย กิตติดุษฎีธรรม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายธเนศร์ เจริญชัย
นางสาวนิสิตา สิงห์สา
นายอธิภัทร ตั้งเฉลิมกุล
นางสาวอำ�พร ศรีโพธิ์ทอง
นายสกล ตั้งมั่นภูวดล
นายทวี นริสศิริกุล
นางกอบลาภ ตั้งมั่นภูวดล
นางจินตนา อนันต์ประกฤติ
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
นางสุวิมล ยิ่งธนพิบูลย์
นายสมวรรฒน์ ปัญญานุกูล
รวม

จำ�นวน (หุ้น)

ร้อยละ

414,677,396
11,222,500
9,100,000
6,275,037
6,100,900
6,100,000
5,554,800
5,300,000
4,440,200
4,100,000
4,089,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
492,959,833

51.83
1.40
1.14
0.78
0.76
0.76
0.69
0.66
0.56
0.51
0.51
0.50
0.50
0.50
0.50
61.62

จ�ำนวนทุนจดทะเบียน
ชื่อย่อ		
ชื่อบริษัท		
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว		
จำ�นวนหุ้น		
มูลค่าที่ตราไว้		
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

TAKUNI
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
600,000,000 บาท
400,000,118 บาท
800,000,236 หุ้น
0.50 บาท
19 สิงหาคม 2557

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้ออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดง
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ไม่เกิน
400,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering ) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา
การจองซื้อ 1หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังการครบกำ�หนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2559 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 399,999,874 หุ้น บริษัทฯ สามารถจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
TAKUNI-W ได้จำ�นวน 399,999,874 หน่วย รายละเอียดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W) เป็นดังนี้
ชื่อ				
:
					
ชนิด			
:
จำ�นวนที่ออก			
:
อัตราการใช้สิทธิ		
:
					
ราคาการใช้สิทธิ		
:
วันออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
:
อายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
:
					

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
รุ่นที่ 1 (“TAKUNI-W”)
ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
399,999,874 หน่วย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ		
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
2 บาท
วันที่ 29 มกราคม 2559
5 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิ เมื่อครบกำ�หนดอายุ
ของใบสำ�คัญแสดงสิทธิจะไม่มีการขยายอายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ		
:
					
					
					
					
					
					
					
ระยะเวลาการแจ้งความจำ�นง :
ในการใช้สิทธิ
การสิ้นสภาพใบสำ�คัญแสดงสิทธิ :

ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 6 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 วันทำ�การสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 วันทำ�การสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันทำ�การสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561
ครั้งที่ 4 วันทำ�การสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562
ครั้งที่ 5 วันทำ�การสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563
ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายวันที่ 28 มกราคม 2564
ไม่น้อยกว่า 5 วันทำ�การก่อนระยะเวลาแจ้งความจำ�นงในการ ใช้สิทธิแต่ละครั้ง
29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การปรับสิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W เนื่องจากมีการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิ
การปรับสิทธิครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560
		 อัตราการใช้สิทธิเดิม :
ราคาการใช้สทิ ธิ
2 บาทต่อหุ้น
				
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1 หุ้น
		
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :
ราคาการใช้สิทธิ
1.97 บาทต่อหุ้น
					
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.02 หุ้น
การปรับสิทธิครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561
		 อัตราการใช้สิทธิเดิม :
ราคาการใช้สิทธิ
1.97 บาทต่อหุ้น
				
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.02 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :
ราคาการใช้สิทธิ
1.93 บาทต่อหุ้น
					
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.04 หุ้น
การปรับสิทธิครั้งที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562
		 อัตราการใช้สิทธิเดิม :
ราคาการใช้สิทธิ
1.93 บาทต่อหุ้น
				
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.04 หุ้น
		
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :
ราคาการใช้สิทธิ
1.88 บาทต่อหุ้น
					
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.07 หุ้น
การปรับสิทธิครั้งที่ 4 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563
		 อัตราการใช้สิทธิเดิม :
ราคาการใช้สิทธิ
1.88 บาทต่อหุ้น
				
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.07 หุ้น
		
อัตราการใช้สิทธิใหม่ :
ราคาการใช้สิทธิ
1.79 บาทต่อหุ้น
					
อัตราการใช้สิทธิ
1
หน่วยต่อ 1.12 หุ้น
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การใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นการใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งสุดท้าย ได้มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
จำ�นวน 211 สิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำ�นวน 236 หุ้น

การใช้เงินเพิ่มทุน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้เสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559 จำ�นวน 400,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
1 บาท รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพือ่ ใช้เป็นเงินลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ยังคงมีเงินคงเหลือจากการเพิม่ ทุน จำ�นวน 134.00 ล้านบาท
จากวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าจะใช้เป็นเงินลงทุนสำ�หรับการผลิตมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า
ทีป่ ระเทศไต้หวัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่
กำ�หนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำ�เป็นที่จะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจำ�นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำ�เนินงานของบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย
ปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจอนุมตั ิให้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำ�เนินการรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
รับทราบในการประชุมต่อไป
สำ�หรับการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ผลการดำ�เนิน
งานปี

งบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
(เฉพาะกิจการ)

จำ�นวนหุ้นที่จ่าย อัตราเงินปันผล
จำ�นวนเงิน
เงินปันผล
ต่อหุ้น
(หน่วย : บาท )

% การจ่าย
เงินปันผล

2563

32,056,843

800,000,236

0.0375

30,000,009

93.58

2562

21,962,289

800,000,000

0.0274

21,920,000

99.81

2561

31,826,529

800,000,000

0.0375

30,000,000

94.26
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งแก๊ส
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ
1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และ
อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการรวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการดำ�เนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมี
การตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปีเป็นประจำ�ทุกปี ทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊าซของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย และ
2) การปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบการทำ�งานให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์
ความปลอดภัยทุกวัน รวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยพนักงานที่ทำ�หน้าที่ดังกล่าว
ต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำ�ประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ
ทำ�ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุ่มบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น ซึ่ง
การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทำ�ให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วัน Record Date เมื่อวัน 18 มีนาคม 2564 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯจำ�นวน 414,677,396 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 51.83 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำ�ให้ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่น
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการถ่วงดุลอำ�นาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอ�ำ นาจ
โดยไม่จำ�กัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริษัทมาจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีความเกี่ยวพันในการบริหารงาน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทำ�งาน
ตลอดจนถ่วงดุลอำ�นาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ในระดับหนึง่ รวมทัง้ ช่วยในการกลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ในการนำ�เสนอเรือ่ ง
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
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3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เนือ่ งจากปัจจุบนั เทคโนโลยียานยนต์กา้ วหน้าขึน้ อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ นพลังงานไฟฟ้า ทำ�ให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือก
ในการเชือ้ เพลิงทีร่ าคาถูกมากขึน้ เช่น E85 หรือ B20 รวมทัง้ ไม่มคี วามยุง่ ยากในการดัดแปลงเครือ่ งยนต์ท�ำ ให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาค
ขนส่งลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ ประกอบกับวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ของคนเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเน้นการอาศัยในคอนโดมิเนียม มีเครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่
ประกอบอาหารได้โดยไม่ตอ้ งใช้แก๊ส ทำ�ให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคครัวเรือนลดลง ส่งผลต่อธุรกิจจำ�หน่ายแก๊สและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งได้แก่
การติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนต์ และการทดสอบความปลอดภัยระบบแก๊ส มียอดขายทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง
บริษทั จึงขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ กระจายความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ รวมทัง้
สรรหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ รองรับการขยายกลุม่ ลูกค้าไปยังกลุม่ ที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลังงานเพียงอย่างเดียว ประกอบกับ
ขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมภิ าคตะวันออกเพือ่ ขยายฐานลูกค้า
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
กลุม่ บริษทั กำ�หนดวิสยั ทัศน์ในการดำ�เนินธุรกิจในเชิงภาพรวมทีจ่ ะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกัน ทัง้ กลุม่ บริษทั ให้สามารถ
เกือ้ หนุนกันได้ ควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
รวมทัง้ ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี ไม่กระทำ�การใดๆ เพือ่ ก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูบ้ ริโภค และเพือ่ ให้
สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม (ESG) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร, ผู้จัดการ และพนักงานกำ�หนด
กรอบการบริหารและเป้าหมายตามนโยบายด้านความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ในการพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทราบ อีกทั้งคณะกรรมการ ESG ได้มี
การสื่อสารกับพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทาง website, email , skype , Facebook หรือ
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมายระยะยาว

เป้าหมายปี 2563

ผลงานปี 2563

พนักงาน

ชั่วโมงออกกำ�ลังกาย 8 ชั่วโมง / คน / เดือน
ชั่วโมงการฝึกอบรม 32 ชั่วโมง / คน / ปี

8 ชั่วโมง / คน / เดือน
20 ชั่วโมง / คน / ปี

0.6 ชั่วโมง / คน / เดือน*
25 ชั่วโมง / คน / ปี

ธุรกิจ

รักษายอดขาย
เพิ่มผลิตภัณฑ์/
ธุรกิจใหม่

ไม่ลดลง
มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
(ธุรกิจ) / ปี

ไม่ลดลง
มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
(ธุรกิจ) / ปี

เพิ่มขึ้น 0.05%
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพิม่ จำ�นวนต้นไม้และสัตว์น้ำ�ใน
พื้นที่ 10% ต่อปี

150 ต้น

161 ต้น

สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว

* ชั่วโมงออกกำ�ลังกายของพนักงานสามารถทำ�ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การจัดการผลกระทบผูัมีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

“เติมพลังให้สังคมอย่างสะอาดและปลอดภัย”
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ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
ขนส่ง
จัดจำ�หน่าย

บริการหลัง
การขาย

ผลิตภัณฑ์

คลังสินค้า

กระบวนการ

ประมาณการขาย
หนังสือค้ำ�ประกัน
โควต้าการซื้อ

ใบอนุญาตฯ
ความปลอดภัย
การจัดการสินค้า
การทดสอบตามกฎหมาย

การจัดการรถขนส่ง
การจัดหาผู้ขนส่ง
ความปลอดภัย

โปรโมชั่น
บริการหลังการขาย
(ทดสอบตามกฎหมาย/
ให้ค�ำ ปรึกษา)

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้จัดจำ�หน่าย
สถาบันการเงิน
กรมธุรกิจพลังงาน
ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม
ลูกค้า (ได้ราคาถูก/สะดวก)
กรมธุรกิจพลังงาน
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน ลูกค้า
ผู้ขนส่ง คู่แข่ง
ภาครัฐ (กำ�หนดราคา)
ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า
ผู้ให้บริการทดสอบ
ชุมชนและสังคม
ผู้ถือหุ้น

ราคาที่ยุติธรรม
แก๊สที่มีคุณภาพ
ความพร้อมของเงินทุน
ความยุติธรรมและ
ความเท่าเทียมในการ
อนุญาตโควต้าการซื้อ
การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย
การปฏิบัติต่อพนักงานที่ดี
ราคา/ความสะดวก
การเข้าถึงสินค้า
ความพร้อมของเงินทุน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ความรู้/ความปลอดภัย
การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทีด่ ี
ยุติธรรม
ผลตอบแทนที่ดี

การบริการแบบครบ
วงจร
ยุติธรรม
ผลตอบแทนที่ดี

ประเด็นความ
ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั เริม่ จากการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึง่ บริษทั ฯ ต้องแจ้งปริมาณการขายไปยังผูจ้ ดั จำ�หน่ายและกรมธุรกิจพลังงาน
เพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตโควต้าการซือ้ แก๊สอย่างเท่าเทียมกับผูค้ า้ มาตรา 7 รายอืน่ โดยในการซือ้ ขายสินค้า บริษทั ฯ ต้องให้สถาบัน
การเงินออกหนังสือค้�ำ ประกันตามมูลค่าการซือ้ ขายในระยะเวลาทีผ่ จู้ ดั จำ�หน่ายกำ�หนดเครดิตเทอม เพือ่ เป็นหลักประกันการซือ้ ขาย
หลังจากได้รบั แก๊ส บริษทั ฯ จะจัดเก็บในคลังสินค้าทีม่ มี าตรฐาน มีความปลอดภัย ได้รบั ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน รวมทัง้
ได้รบั การทดสอบความปลอดภัยตามระยะเวลาและมาตรฐานทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชน
รอบข้าง รวมทัง้ มีการจัดอบรมความปลอดภัยอย่างสม่�ำ เสมอสำ�หรับพนักงานและลูกค้าทีเ่ ข้าใช้บริการในคลัง นอกจากนีก้ ารทีบ่ ริษทั มี
การกระจายคลังสินค้าไปในหลายพืน้ ที่ ทำ�ให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว ในเวลาทีต่ อ้ งการ
ในการขนส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า บริษทั ฯ ใช้รถขนส่งทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พนักงานที่ให้บริการ
ขนส่งจะต้องมีใบอนุญาตขับรถวัตถุอนั ตราย และได้รบั การอบรมเรือ่ งความปลอดภัยอย่างสม่�ำ เสมอ สามารถจัดส่งให้ลกู ค้าได้ในเวลา
ทีต่ อ้ งการ ทัง้ นีส้ �ำ นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานจะเป็นผูก้ �ำ หนดราคาขายปลีกแก๊สให้เหมาะสมและเป็นธรรม
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแก๊สได้อย่างเท่าเทียมกัน
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บริษทั ฯ เน้นการให้บริการหลังการขายแก่ลกู ค้าทุกกลุม่ ทัง้ การอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการเป็นพนักงานบรรจุแก๊สแก่ลกู ค้า การให้บริการ
ทดสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย ตลอดจนมีบริการซ่อมแซมบำ�รุงรักษาระบบแก๊ส เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าระบบแก๊สของลูกค้า สามารถใช้งาน
ได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมทัง้ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทัง้
การให้บริการทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ขอ้ เสนอแนะในการใช้สนิ ค้า ให้ค�ำ ปรึกษาวิธกี ารแก้ปญั หา
และรับข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพือ่ การบริโภคอย่างยัง่ ยืน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญการดูแลสิง่ แวดล้อมในกระบวนการและสิง่ แวดล้อมภายนอก โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล มุง่ มัน่ พัฒนาเทคโนโลยีทส่ี ะอาดและทันสมัยเพือ่ ให้ทกุ กระบวนการของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 2
(ปฏิบัติการสีเขียว : Green Active) พัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ
ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการปลูกไม้ผล ไม้ดอก พืชผักสวนครัว เป็นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว สร้างความร่มรื่น อีกทั้งต้นไม้ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและยังช่วยดักจับ
อนุภาคมลพิษบางชนิดได้ เช่น ฝุ่น ควัน นอกจากนั้นบรรดาพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ก็สามารถนำ�มารับประทานได้ ซึ่งเป็นผักสดที่
อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และที่สำ�คัญทำ�ให้พนักงานมีกิจกรรม
ร่วมกันในการปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท

โครงการโรงงานสีเขียว คลังก๊าซปทุมธานี พนักงานและผู้บริหารร่วมมือร่วมใจกันสร้างพื้นที่สีเขียว
โดยภายในคลังก๊าซปทุมธานีและคลังก๊าซพิจติ ร มีพชื ผลเกษตรและพืชผักสวนครัวทีพ่ นักงานและผูบ้ ริหารร่วมกันปลูก แล้วสามารถ
นำ�ไปบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะนาว ขนุน มะพร้าว ลำ�ไย เงาะ มะยม มะเขือ ข่า ตะไคร้ สะเดา

นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านข้างอาคารคลังสินค้า สำ�นักงานใหญ่ โดยการปลูกต้นจามจุรี
และไทรเกาหลี เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้พนักงาน
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บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักปฏิบัติ 5 R ได้แก่ Reduce, Reuse,
Recycle, Repair และ Reject สู่กิจกรรม ภายใต้โครงการ “TAKUNI Care” โดยมีกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และปลูกจิตสำ�นึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Reduce
Reused
Recycle
Repair
Reject

:
:
:
:
:

เป็นการลดการสร้างขยะ เช่น มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดเติม (Refill)
ช่วยยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น มีการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�
เป็นการนำ�ขยะที่คงรูป มีการย่อยสลายได้ยากไปผ่านกระบวนการผลิตขึ้นใหม่
เป็นการนำ�สิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำ�มาใช้ใหม่ได้
เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย

กิจกรรมขยะแลกบุญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject) และมีเป้าหมายสู่โครงการ
ขยะเหลือศูนย์ (zero waste) อีกทั้งสร้างรายได้จากการแยกขยะ ประหยัดรายจ่ายโดยการนำ�กลับมาใช้ซ้ำ� หรือซ่อมแซมให้คงสภาพ
ในการใช้งาน ทั้งนี้รายได้ที่ได้จากการแยกขยะนำ�สมทบทุนในการบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านนทภูมิ

กิจกรรมกระเป๋าผ้า รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject) และลดการใช้ถุงพลาสติก
จึงได้จัดทำ�ถุงผ้าให้แก่พนักงานทุกส่วนงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยมีการกำ�หนดให้เป็น KPI ของพนักงานในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่ามากที่สุด อีกทั้งยังมีการติดประกาศเชิญชวนร่วมกันประหยัดน้ำ� ประหยัดไฟฟ้า เช่น การเปิดน้ำ�ใช้เท่าที่จำ�เป็นไม่เปิดไหลทิ้ง
หรือปล่อยให้ล้น หรือน้ำ�จากเหลือการใช้ล้างจาน ถูพื้น สามารถใช้รดน้ำ�ต้นไม้ได้อีก และมาตรการประหยัดไฟฟ้าด้วยการปิดไฟ ปิดแอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักกลางวัน หรือไม่เสียบปั๊กกระติกน้ำ�ร้อนไว้ตลอดวัน ต้มน้ำ�ให้พอดีกับปริมาณที่ใช้ หรือการตรวจเช็ค
สภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การทำ�ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
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สถิติการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

2559
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)

2561
(ล้านบาท)

2562
(ล้านบาท)

2563
(ล้านบาท)

การใช้ไฟฟ้า

2.26

2.36

2.12

2.32

2.13

การใช้น้ำ�

0.22

0.21

0.18

0.18

0.23

บริษทั ฯ มีมาตราการในการจัดการขยะอันตราย หรือขยะทีอ่ าจก่อมลพิษทางระบบนิเวศ โดยการเรียกคืนขยะอันตราย เพือ่ ทำ�ลาย
ขยะนัน้ โดย Third Party ที่ได้รบั มาตรฐานการรับรองตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการดำ�เนินธุรกิจการขนส่งของบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS กับรถขนส่ง
ของบริษัททุกคัน (อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก) เพื่อช่วยในการควบคุมมาตรฐานการขับขี่ของพนักงานขับรถ
เช่น ควบคุมความเร็วในการขับขี่, ควบคุมระยะทางการขับขี่ หรือการไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอด เป็นต้น โดยจะมีการ
รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน รวมทั้งติดสติกเกอร์สะท้อนแสงรอบคันรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ช่วงกลางคืน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
การปฎิบัติต่อพนักงานและแรงงาน
กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำ�คัญในการนำ�พาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน จึงมีการดูแลเอาใจใส่ใน
เรื่องความปลอดภัยของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเพศ ศาสนา เชื้อชาติ รวมทัง้
การไม่กีดกันโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และ
สังคมในสภาพแวดล้อม จึงได้หามาตรการป้องกันกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดทำ�กลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์อย่าง
เหมาะสมสำ�หรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่านช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยจดหมายทางไปรษณีย์ จ่อหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมาได้ที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) 140/1 ซ.นาวีเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ช่องทางที่ 2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : auditcom@takuni.com
ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท http://www.takunigroup.com
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การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในบริษัท ตะหนักและให้ความสำ�คัญ
โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ
ข้อกำ�หนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
บริษัทฯมุ่งเน้นให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำ�ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนในบริษัท ต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ�และถือเป็นการกระทำ�ผิดทางวินัยด้วย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตก
ต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
ทุกระดับชัน้ อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น�ำ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัตสิ ว่ นตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผย
ให้กบั บุคคลภายนอกหรือผูท้ ่ีไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รบั อนุญาตจากพนักงาน และได้มกี ารกำ�หนดให้มกี ารใช้ขอ้ บังคับ
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านจัดทำ�เป็นคูม่ อื ให้กบั พนักงานได้รบั ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งาน ผ่านการปฐมนิเทศ
ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน ให้การปฏิบัติอย่างยุติธรรม ตั้งแต่กระบวนการ คัดเลือก การปฏิบัติงาน และโอกาสใน
ความก้าวหน้าในสายงาน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และลักษณะทางกายภาพ เช่น การจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ
โดยมีการอำ�นวยความสะดวกด้านสถานที่สถานที่งาน และสภาพ การทำ�งานที่ปลอดภัยและเหมาะสม การส่งเสริมสิทธิและบทบาทของ
พนักงานหญิงในองค์กร จึงให้มกี ารจ้างงานเพศชายและเพศหญิง โดยปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และโอกาส
บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ผู้บริหารปัจจุบันมี 16 คน
ปัจจุบันพนักงานมี 639 คน

ชาย 10 คน

หญิง 6 คน

ชาย 465 คน

หญิง 174 คน

ปัจจุบันพนักงานที่เป็นผู้พิการ 2 คน บริษัทฯ เปิดโอกาส และให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการให้มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้
ลดภาระครอบครัว และสังคม
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge
competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill competency) โดยประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึง และรับทราบโดยทั่วกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ในสถานทีท่ �ำ งาน ตลอดจนให้ความสำ�คัญในการพัฒนาเพิม่ พูนความรู้ ทักษะการปฏิบตั งิ าน และความเชีย่ วชาญเพือ่ ยกระดับการทำ�งาน
ของพนักงานอย่างมืออาชีพ เพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งานและคุณภาพ
ของการให้บริการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านจริง โดยบริษทั มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝกึ ฝนและพัฒนาตนเอง
อย่างสม่�ำ เสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดังปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น
ทัง้ ภายในและส่งออกไปอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย
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การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำ�งานเพื่อความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
การฝึกอบรมพนักงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อบรมภายในองค์กร

63 ครั้ง

42 ครั้ง

3 ครั้ง
(30 คน)

14 ครั้ง
(250 คน)

อบรมภายในองค์กร

48 ครั้ง

34 ครั้ง

53 ครั้ง
(126 คน)

25 ครั้ง
(59 คน)

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง
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กิจกรรมออกกำ�ลังกาย
กิจกรรมออกกำ�ลังกาย บริษัทฯ จัดกิจกรรมโยคะ และซุมบ้า เพื่อให้พนักงานเห็นความสำ�คัญของการออกกำ�ลังกาย และ
เพิ่มสมาธิเพื่อทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน

กิจกรรม Stop Office Syndrome : SOS
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคออฟฟิศซินโดรมจึงได้ทำ� VDO สอนท่ากายบริหารคลายกล้ามเนื้อ แบ่งเป็นช่วงเวลา
10.30น. และ 15.00 น.ของทุกวัน

โครงการเงินกู้
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินจัดโครงการ บริการเงินกู้แก่พนักงาน” โดยได้ทำ�ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับบริษัท จี แคปปิตอล จำ�กัด
(มหาชน) ในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแบบสินเชื่อสวัสดิการ) โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษรวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติ
วงเงิน และระยะเวลาผ่อนชำ�ระที่ดีกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป ลดปัญหาหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิต ป้องกันปัญหา
การเงินกู้นอกระบบ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำ�งาน และอาจนำ�ไปสู่การทุจริตต่อบริษัทฯได้

ความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและ
สร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงาน
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โครงการตู้ปันสุข
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ จัดโครงการตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ
คลังก๊าซปทุมธานี และส่งเสริมค่านิยมการดูแลสังคมและชุมชนรอบข้างให้กับพนักงาน

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรม สร้างความสามัคคีในองค์กร และอนุรกั ษ์ประเพณีอนั ดีงาม ธำ�รงไว้ซง่ึ วัฒนธรรม

การเชื่อมโยงและการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม และค่านิยมขององค์กร
มีการถ่ายทอดนโยบายลงไปยังพนักงานเพื่อให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิด (Leadership) กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ� ซึ่งออกมา
จากภายในก่อให้เกิดการยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือฐานะ ทำ�ให้เกิดการเรียนรูต้ ามกัน นำ�ไปต่อยอดใช้ได้
ดังเช่น ผูน้ �ำ ต้องสร้างผูน้ �ำ และสนับสนุน (Empowerment) การให้ความเชือ่ มัน่ ให้โอกาสกับผูค้ นในการสร้างพลังและเสริมศักยภาพจาก
ความคิด ทัศนคติ สูท่ กั ษะฝีมอื ลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กจิ กรรมเป็นเครือ่ งมือในการเชือ่ มโยง
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ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ� ปลูกจิตสำ�นึกเป็นคนดีในสังคม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ทิ างด้านการตลาดทีเ่ ป็นธรรม โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทัง้ การให้
บริการทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ขอ้ เสนอแนะในการใช้สนิ ค้า ให้ค�ำ ปรึกษาวิธกี ารแก้ปญั หา
และรับข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพือ่ การบริโภคอย่างยัง่ ยืน โดยใช้กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจแบบครบวงจร
(One Stop Service) นอกจากการจัดหาแก๊สให้ลกู ค้าแล้ว บริษทั ยังให้บริการเกีย่ วเนือ่ งกับระบบแก๊สและอุปกรณ์ ทัง้ การให้บริการติดตัง้
การซ่อมบำ�รุง การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดการฝึกอบรมให้แก่ลกู ค้าเกีย่ วกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจุกา๊ ซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร
“บุคลากรเฉพาะทีร่ บั ผิดชอบดูแลสถานที่ใช้กา๊ ซปิโตรเลียมเหลว” เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ค�ำ นึงถึงความปลอดภัยในเรือ่ งของการใช้กา๊ ซปิโตรเลียม
บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นผู้ฝึกอบรมประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และในปี 2563 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้คำ�นึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมอย่างปลอดภัย ได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
จำ�นวน 16
คน
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2563		
จำ�นวน 15
คน
2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในปี 2563 ไม่ได้จัดอบรมเนื่องจากสถานการ COVID-19 แพร่ระบาดจึงงดการอบรมชั่วคราว
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
กลุม่ บริษทั ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ผ่านการบริหารจัดการของบริษทั และบริษทั ย่อย
โดยสามารถจำ�แนกได้เป็น 6 ธุรกิจ คือ การจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพือ่ การอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง การจำ�หน่าย
อุปกรณ์และบริการติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งวัสดุอนั ตรายและวัสดุกอ่ สร้างทางบก การให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม และธุรกิจอืน่ ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่คอื การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยมีโครงสร้างรายได้ดงั นี้
รายได้จากการขายและให้บริการ ของกลุ่มบริษัท
3.44%
(78.24)

61.69%
(1,405.03)

2,277.55
ล้านบาท

2.88%
(88.53)

การจัดจำ�หน่าย LPG
การบริการขนส่ง
การติดตั้งระบบแก๊ส

16.56%
(509.92)

24.13%
(742.39)

33.97%
(773.68)

3,076.89
ล้านบาท
0.70%
(15.98)

ปี 2561

3.87%
(119.22)

3.29%
(101.37)

0.20%
(4.62)

0.51%
(15.58)
0.07%
(2.06)

72.42%
(2,228.33)

ปี 2562

0.57%
(17.59)
0.12%
(3.70)

3,078.34
ล้านบาท
75.58%
(2,326.54)

ปี 2563

การรับเหมาก่อสร้าง
การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
ธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ในปี 2563 กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการทัง้ สิน้ จำ�นวน 3,078.34 ในเพิม่ ขึน้ จากปี 2562
และ ปี 2561 ทีม่ รี ายได้จ�ำ นวน 3,076.89 ล้านบาทและจำ�นวน 2,277.55 ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรายได้
จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในปี 2563 จำ�นวน 2,326.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และ 2561 ที่มีรายได้จำ�นวน
2,228.33 ล้านบาทและจำ�นวน 1,405.03 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 และร้อยละ 58.60 ทั้งนี้ หากพิจารณา
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากการจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.58 และร้อยละ 16.56 ของรายได้รวมตามลำ�ดับ

รายได้

การจำ�หน่ายก๊าซ LPG
รายได้จากการจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาจากการดำ�เนินงานของ TG โดย TG เป็นผู้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ในการจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) รายได้จากการจำ�หน่ายก๊าซ LPG
ถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2563 ปริมาณจำ�หน่ายก๊าซ LPG โดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 22.64% และ
6.28% รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยลดลง 11.21% เมื่อเทียบกับปี 2562
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รายละเอียดการจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับปี 2561 ถึงปี 2563 แสดงได้ดังนี้

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปริมาณจำ�หน่ายก๊าซ LPG (ตัน)

30,582

39,543

42,184

อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณขาย

(22.64%)

(6.28%)

(2.27%)

16,674

18,779

18,341

(11.21%)

(2.39%)

(2.37%)

ราคาขาย (บาทต่อตัน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขาย

ราคาขายเฉลี่ยต่อตันที่ลดลงเกิดจากมติการปรับลดราคาจำ�หน่ายก๊าซ LPG ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนปริมาณการจำ�หน่าย LPG ในภาคขนส่งลดลง 34.58% และ 19.80% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และ
ปี 2561 ตามลำ�ดับ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายแก๊สของผู้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงมาตรา 7 ในภาคขนส่งโดยรวมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยสาเหตุหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ทีท่ �ำ ให้
ผูบ้ ริโภคเดินทางน้อยลง ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ขยายฐานลูกค้าไปในกลุม่ ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ เพือ่ รักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของบริษทั
ทำ�ให้สัดส่วนการจำ�หน่าย LPG ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 14.50% ของยอดขายโดยรวมในปี 2561 เป็น 28.76% และ 36.92%
ของยอดขายโดยรวมในปี 2562 และปี 2563 ตามลำ�ดับ
รายละเอียดการจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับปี 2561 ถึงปี 2563 แสดงได้ดังนี้
ปริมาณขายก๊าซแยกตามประเภทลูกค้า
7.14%
(2,823)

8.47%
(3,571)
14.50%
(6,117)

42,184
ตัน

28.76%
(11,371)

39,534
ตัน

36.93%
(11,295)

30,582
ตัน
54.17%
(16,564)

64.10%
(25,340)

77.03%
(32,496)

ปี 2561
สถานีบริการ

8.90%
(2,723)

ปี 2563

ปี 2562
อุตสาหกรรม

โรงบรรจุ

กลุม่ บริษทั คาดว่าปริมาณการใช้ LPG ในภาคขนส่งจะยังคงลดลง เนือ่ งจากมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึน้ และกลไก
ตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่ง โดยบริษทั ยังคงนโยบายขยายฐานลูกค้าไปในกลุม่ ภาคอุตสาหกรรม
มากขึน้ เพือ่ รักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของบริษทั

การให้บริการขนส่ง
รายได้บริการขนส่งมาจากการดำ�เนินงานของ GG โดย GG ทำ�หน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายและวัสดุก่อสร้าง ให้แก่ลูกค้า
โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทั้งสิ้น 25 คัน ซึ่งเน้นการให้บริการขนส่งภายในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 48 - 63
ของ GG เป็นการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20-30 ล้านบาท
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รายได้ค่าบริการขนส่ง
4%
(2.11)
24%
(11.50)

9%
(4.48)

48.61
ล้านบาท

9%
(3.82)

9%
(3.91)

63%
(30.52)

45.69
ล้านบาท

30%
(13.58)

LPG บริษัทในเครือ
แอมโมเนีย

34%
(13.95)

41.47
ล้านบาท

48%
(20.06)

9%
(3.64)

4%
(2.00)

ปี 2561

57%
(26.20)

ปี 2562

ปี 2563

LPG บุคคลภายนอกอื่น
วัสดุก่อสร้าง

สำ�หรับรายได้จากการให้บริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2563 จำ�นวน 17.59 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย จากปี 2562 และปี 2561 ทีม่ รี ายได้จากการให้บริการแก่บคุ คลภายนอกอยูจ่ �ำ นวน 15.58 ล้านบาทและจำ�นวน 15.98 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 12.90% จากปี 2562 เนือ่ งจากรายได้จากการให้บริการขนส่งแอมโมเนียเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายของกลุม่ บริษทั
ทีต่ อ้ งการเพิม่ บริการขนส่งอืน่ ทดแทนรายได้จากการให้บริการขนส่ง LPG ทีม่ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีร้ ายได้จากการให้บริการขนส่ง
แก่บคุ คลภายนอกสำ�หรับปี 2562 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 เนือ่ งจากการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG แก่บคุ คลภายนอกอืน่ ลดลงเล็กน้อย

การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างดำ�เนินการโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริการรับเหมาก่อสร้างทีเ่ กีย่ วกับระบบท่อก๊าซ LPG
เท่านัน้ เช่น การเดินท่อก๊าซ LPG ในศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร ซึง่ มีมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดบิ และคุณภาพแรงงาน
ในระดับทีก่ ฎหมายกำ�หนด ส่วน CAZ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้�ำ มันและแก๊ส โดยกลุม่ ลูกค้าเป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุม่
อุตสาหกรรมน้�ำ มัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ลักษณะงานทีร่ บั เหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทัง้ มาตรฐานของวัตถุดบิ กระบวน
การผลิตทีร่ ดั กุม มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามชำ�นาญ และทีมช่างฝีมอื ที่ได้รบั ประกาศนียบัตรช่างเชือ่ มตามทีม่ าตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทกำ�หนด ทัง้ นีก้ ารประกอบธุรกิจของทัง้ สองบริษทั มีความแตกต่างกันในแง่ของความชำ�นาญและมาตรฐานของงาน ดังนัน้ ลูกค้า
จะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษทั ใดขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของงาน
ในปี 2563 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้
จากการให้บริการก่อสร้างจำ�นวน 2,326.54 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 และปี 2561 ที่มีรายได้ 2,228.33 ล้านบาท และจำ�นวน
1,405.03 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 4.41% และ 58.60% ตามลำ�ดับ เนื่องจากการรับรู้รายได้ตามการวัดระดับความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานรับเหมาก่อสร้างของงานโครงการที่อยู่ในมือ ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้างตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ในปี 2561 TG ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำ�มันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ได้รับงานจ้างเหมาก่อสร้างคลังก๊าซ LPG มูลค่าโครงการ 494.93
ล้านบาท ด้วยศักยภาพทางด้านการเงิน และการบริหารจัดการ ประกอบกับเงื่อนไขทางการค้าที่ลูกค้ากำ�หนด TG จึงรับงานก่อสร้าง
ดังกล่าว ส่งผลทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซ LPG จำ�นวน 12.32 ล้านบาท 379.21 ล้านบาท
และ 103.40 ล้านบาท ในปี 2561-2563 ตามลำ�ดับ โดยได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำ�มันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้
จำ�นวน 3,816.46 ล้านบาท นอกจากนี้ในเดือนมกราคม ปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับงานก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 106.58 ล้านบาท
รวมเป็นงานในมือทั้งสิ้น 3,923.04 ล้านบาท
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การให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำ�เนินการโดย RE ซึ่งเป็นการให้บริการทดสอบและ
ตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม ในปี 2563 จำ�นวน 101.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และปี 2561 ที่มีรายได้จำ�นวน 88.53 ล้านบาทและ 78.24
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 14.50% และ 13.15% ตามลำ�ดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรมไปยังภูมิภาคตะวันออก เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำ�ลาย (Non-Destructive Testing) จากเดิมที่
กลุ่มบริษัทเน้นการให้บริการทดสอบตามกฎหมาย (Legal Testing) เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ โดยรายได้บริการทดสอบ
ในภาคตะวันออกสำ�หรับปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน 59.31% ของรายได้จากการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
สัดส่วนรายได้เพียง 53.42%

ธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำ�หน่ายที่ดินให้กับบริษัทร่วมในปี 2563 จำ�นวน 119.22 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร “ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้นสไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวรี่ โดยมีการเปิดตัวโครงการไปแล้วในช่วง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รับผลการตอบรับโครงการเป็นอย่างดี โดยมียอดจองในสัดส่วน 88% ของบ้านที่เปิดจอง ทั้งนี้รายได้
จากการจำ�หน่ายที่ดินเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ�

รายได้อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทสำ�หรับปี 2563 จำ�นวน 10.31 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร รายได้ค่าเช่า
จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายได้จากการให้บริการจัดอบรม รายได้ค่าเช่าเครื่องมือและรายได้จากการให้บริการรถ

ต้นทุนขาย/บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
การจำ�หน่ายก๊าซ LPG

บริษัท มีต้นทุนขายที่สำ�คัญได้แก่ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง ค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า และค่าบริการผ่านคลัง โดย
ในปี 2563 บริษัท ยังคงรักษาอัตรากำ�ไรขั้นต้นสำ�หรับการจัดจำ�หน่ายก๊าซ LPG ตามกลยุทธ์ของบริษัท ที่ไม่เน้นการตัดราคาขาย
รวมทั้งใช้การวางแผนการรับสินค้าเข้าคลังและจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อประหยัดต้นทุน ทำ�ให้ค่าบริการผ่านคลังลดลงจากปี 2562 และ
ปี 2561 คิดเป็น 54.07% และ 38.94% ตามลำ�ดับ
สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย บริษัทฯ
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 จำ�นวน 46.09 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.04 ของรายได้จากการจำ�หน่ายแก๊ส
โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำ�นวน 74.38 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 10.02 ของรายได้จากการจำ�หน่ายแก๊ส และปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำ�นวน 75.53 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 9.76 ของรายได้จากการจำ�หน่ายแก๊ส
ทั้งนี้ ปริมาณการขายแก๊สให้แก่กลุ่มลูกค้าสถานีบริการ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้ประมาณผลการดำ�เนินงานของส่วนงานธุรกิจจำ�หน่ายแก๊สปิโตรเลียมทั้งหมด พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชี
ของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงบันทึกการด้อยค่าของคลังก๊าซและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจจำ�หน่ายแก๊สปิโตรเลียม
จำ�นวน 22.48 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้เกิดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.56
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การให้บริการขนส่ง

ต้นทุนในการให้บริการขนส่ง ประกอบด้วย ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา และค่าเสื่อม
ราคารถขนส่ง โดยสัดส่วนต้นทุนในการให้บริการขนส่งของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2561- 2563 คิดเป็นร้อยละ 55 - 60 ของรายได้
จากการให้บริการขนส่ง ทั้งนี้ รายได้อื่นในปี 2563 ที่เกิดจากกำ�ไรจากการขายรถขนส่งที่เกินความต้องการใช้งานลดลง ในขณะที่
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารไม่แตกต่างจากปีกอ่ น ส่งผลให้อตั รากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ในปี 2563 ลดลงเหลือร้อยละ 11.92 ของรายได้
จากการให้บริการขนส่ง จากปี 2562 และปี 2561 ที่มีอัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ ร้อยละ 32.96 และร้อยละ 32.39 ของรายได้จากการ
ให้บริการขนส่งตามลำ�ดับ

การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนหลักได้แก่ ต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้าง ต้นทุนค่าแรงงาน ทั้งส่วน
ของพนักงานและค่าจ้างเหมา ต้นทุนค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ โดยต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้าง
และค่าแรงงานในปี 2561- 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 - 88 ของต้นทุนค่าบริการทั้งสิ้น ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำ�นวน 91.19 ล้านบาท เหลือ 82.05 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.02 ซึง่ เกิดจากค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับพนักงานลดลงจำ�นวน 4.44 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.15 จากปีกอ่ น เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ควบคุมค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารและปรับลดประมาณการค่าใช้จา่ ยหลักๆ รวมถึงโบนัสพนักงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานทีล่ ดลง ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ย
ในการขายและบริหารในปี 2562 เพิม่ ขึน้ 17.21 ล้านบาท คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.26 จากปี 2561 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยหลักทีเ่ พิม่ ขึน้ คือค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับพนักงานจำ�นวน 5.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.99 เนือ่ งจากการขึน้ เงินเดือนประจำ�ปีและเพิม่ จำ�นวนบุคลากรเพือ่ รองรับงานก่อสร้าง
ทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้
ทั้งนี้อัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท ลดลงเป็นร้อยละ 3.72 ของรายได้จากการให้บริการจากปี 2562 และปี 2561
ที่มีอัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 6.05 และ ร้อยละ 4.66 ของรายได้จากการให้บริการตามลำ�ดับ โดยอัตรากำ�ไรที่ลดลงในปี 2563
เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำ�ให้กลุม่ บริษทั ต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมาณในบางโครงการเพิม่ ขึน้ ประกอบกับ
ปริมาณงานทีส่ ง่ มอบและสามารถเรียกเก็บได้มจี �ำ นวนไม่มาก กลุม่ บริษทั จำ�เป็นต้องกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินและบุคคลอืน่ ทำ�ให้กลุม่
บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น

การให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าจ้าง
เหมา ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 - 87 ของ
ต้นทุนในการให้บริการ ทั้งนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.40 เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและปรับลดค่าใช้จ่ายหลักๆ รวมถึงโบนัสพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานที่ลดลง
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 32.41 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อรักษา
คุณภาพบุคลากร ประกอบกับจำ�นวนบุคลากรในการให้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งนี้อัตรากำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทสำ�หรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 ที่มีอัตราขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 2.10 ของรายได้จากการให้บริการ
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ความสามารถในการท�ำก�ำไร

กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน 273.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรขั้นต้นเท่ากับ 8.90% ของรายได้จากการขายและให้บริการ
ในขณะที่ปี 2562 และปี 2561 กลุ่มบริษัทที่มีกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน 298.10 ล้านบาทและจำ�นวน 248.42 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำ�ไร
ขั้นต้นเท่ากับ 9.69% และ 10.91% ของรายได้จากการขายและให้บริการตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ อัตรากำ�ไรขั้นต้นที่ลดลงในปี 2563 เกิดจากการปรับปรุงงบประมาณต้นทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียง
กับต้นทุนปัจจุบัน ประกอบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำ�ให้กลุ่มบริษัทต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมาณ
ก่อสร้างในบางโครงการเพิ่มขึ้น ทั้งต้นทุนค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงค่าวัสดุเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ใช้สำ�หรับ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
สำ�หรับกำ�ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ในปี 2563 จำ�นวน 32.26 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2562 และปี 2561 กลุม่ บริษทั มีก�ำ ไร
สุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่จ�ำ นวน 27.16 ล้านบาท และจำ�นวน 32.13 ล้านบาท คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.77 และร้อยละ 15.47
ตามลำ�ดับ โดยกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทบันทึกการด้อยค่า
ของคลังก๊าซและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจจำ�หน่ายแก๊สปิโตรเลียม จำ�นวน 22.48 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 กลุ่มบริษัท
มีกำ�ไรจากการจำ�หน่ายที่ดินให้กับบริษัทร่วมเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ฐานะทางการเงิน
31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น

472.61
-

138.27
-

212.68
59.90

334.34
-

(74.41)
(59.90)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

265.18

305.58

255.88

(40.40)

49.70

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

524.09

707.29

286.04

(183.20)

421.25

สินค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

61.08
29.82
1.45
4.29

222.17
48.85
5.21
11.04

308.56
37.35
22.28

(161.09)
(19.03)
(3.76)
(6.75)

(86.39)
11.50
5.21
(11.24)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์อื่น

721.36
19.38
76.24
151.19
111.53

692.02
19.38
118.56
51.27

564.97
19.38
80.35
66.23

29.34
76.24
32.63
60.26

127.05
38.21
(14.96)

2,438.22

2,319.64

1,913.62

118.58

406.02

หน่วย : ล้านบาท

รวมสินทรัพย์

31
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
ธันวาคม
จากปี
จากปี
2561
2562
2561
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31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

509.11

238.95

59.18

270.16

179.77

277.02

397.38

346.27

(120.36)

(141.27)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		

141.44

243.75

385.02

(102.31)

(141.27)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินอื่น

122.94
60.70
14.24
83.13

143.70
32.15
66.81

182.34
5.93
46.04

(20.76)
28.55
14.24
16.32

(38.64)
26.22
20.77

ส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

1,229.64
2,438.22

1,196.90
2,319.64

888.84
1,913.62

32.74
118.58

308.06
406.02

หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
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เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
ธันวาคม
จากปี
จากปี
2561
2562
2561

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,438.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 118.58 ล้านบาทและจำ�นวน 406.02
ล้านบาท จากปี 2562 และปี 2561 ที่มีสินทรัพย์จำ�นวน 2,319.64 ล้านบาทและจำ�นวน 1,913.62 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.11 และร้อยละ 21.22 ตามลำ�ดับ โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 4 รายการหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 81.34 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำ�นวน 334.34 ล้านบาท
เนื่องจากกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำ�เนินงาน รวมทั้งได้รับ
ชำ�ระเงินค่าที่ดินบางส่วนจากการขายให้กับบริษัททร่วมเพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
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ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

%

TG

37.68

24.67

249.89

24.67

85.65

15.80

TT

1.44

0.13

15.58

0.13

2.04

0.38

RE

26.62

3.57

36.17

3.57

23.78

4.39

GG

6.42

0.31

3.11

0.31

2.92

0.54

CAZ

717.11

71.31

722.32

71.31

427.45

78.88

GG

0.00

0.00

0.03

0.00

0.08

0.01

789.27

100.00

1,012.87

100.00

541.92

100.00

รวมลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญา

ณ สิ้นปี 2561-2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 541.92
ล้านบาท 1,012.87 ล้านบาท และ 789.27 ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 28 - 44 ของสินทรัพย์รวมของ
กลุ่มบริษัทตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมาและรายได้คา้ งรับ ส่วนสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา (รายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำ�ระ) เกิดจากการรับรูร้ าย
ได้จากการให้บริการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า (TFRS 15) โดยยังไม่ได้
ส่งมอบเพื่อวางบิลตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
ลูกหนี้การค้าของ TG ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการก๊าซที่กระจายอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการให้ระยะเวลาสินเชื่อ
7 - 10 วันแก่สถานีบริการ และ 30-60 วันแก่ลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมและครัวเรือนโดยลูกหนี้การค้าของ TG ที่ลดลงเกิดจากยอดขาย
ที่ลดลงในระหว่างปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 TG มีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากงานจ้างเหมาก่อสร้างคลัง
ก๊าซ LPG จำ�นวน 184.28 ล้านบาท ซึ่งได้รับชำ�ระแล้วทั้งสิ้นในระหว่างปี 2563 ในส่วนของ RE ณ สิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ลูกหนี้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง ตามมาตรา 7 ซึง่ มีระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ 30-60 วัน ส่วนลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนี้อื่นของ CAZ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าจากงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาสินเชื่อ 30-45 วัน จำ�นวน 190.95 ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำ�นวน 512.28 ล้านบาท
ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาขายของรายการ หักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยวิเคราะห์จากประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์
เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

%

TG

59.45

8.24

61.28

8.86

85.65

15.16

TT

36.15

5.01

37.12

5.36

59.28

10.49

RE

40.19

5.67

37.10

5.36

29.27

5.18

GG

27.45

3.81

28.55

4.13

33.62

5.95

CAZ

557.39

77.27

527.97

76.29

357.14

63.21

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

721.35

100.00

692.02

100.00

564.97

100.00

ณ สิ้นปี 2561-2563 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำ�นวน 564.97 ล้านบาท 692.02 ล้านบาท และ 721.35
ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2562 จำ�นวน 127.05 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และโรงงานแห่งใหม่ (จังหวัดชลบุรี) สำ�หรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำ�นวนเงินประมาณ 98 ล้านบาท
รวมทั้งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจให้บริการทดสอบความปลอดภัยระหว่างปี 2562 จำ�นวน 99.76
ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและเพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในธุรกิจจำ�หน่ายแก๊ส จำ�นวน 22.48 ล้านบาท (ในไตรมาส 1 ปี 2562) และมีค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด
จำ�นวน 63.02 ล้านบาท รวมทั้งจัดประเภทที่ดินที่ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว สำ�หรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย จำ�นวน 20.66
ล้านบาท ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
สำ�หรับปี 2563 กลุ่มบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
จากการถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับสัญญาเช่าที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (TAS 17)
จำ�นวน 14.33 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างงวด จำ�นวน 104.58 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานและ
เพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์ที่จำ�หน่ายหรือตัดจำ�หน่ายระหว่างปีรวมจำ�นวน 89.58
ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิ 29.33 ล้านบาท
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โครงสร้างของเงินทุนบริษัท

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงินทุน ตามรายละเอียดดังนี้

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

เจ้าหนี้การค้า

277.02

11.36

397.37

17.13

346.27

18.09

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

141.44

5.80

243.75

10.51

385.02

20.12

เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

509.11

20.88

238.95

10.30

59.18

3.09

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

158.06

6.48

340.86

4.27

51.97

2.72

เงินกู้ยืมระยะยาว

122.94

5.04

143.70

6.19

182.34

9.53

รวมหนี้สิน

1,208.57

49.57

1,122.74

48.40

1,024.78

53.55

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,229.64

50.43

1,196.90

51.60

888.85

46.45

หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.98

0.94

1.15

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและการก่อหนี้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ
1.15 เท่า 0.94 เท่า และ 0.98 เท่า ณ สิ้นปี 2561 - 2563 ตามลำ�ดับ โดยในปี 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ออกหุ้นสามัญเพื่อจำ�หน่าย
ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และเข้าจดทะเบียนในตลาด mai รวมทั้งกลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน ส่งผลให้ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 888.85 ล้านบาท เป็น 1,196.90 ล้านบาท และ 1,229.64 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 1,208.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และปี 2561 ที่มีหนี้สินรวม
1,122.74 ล้านบาท และจำ�นวน 1,024.78 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 และร้อยละ 9.56 ตามลำ�ดับ โดยหนี้สินหลักของ
กลุ่มบริษัทสามารถจำ�แนกได้เป็น 3 รายการ คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินที่เกิดจากสัญญา และเงินกู้ยืมระยะจากสถาบัน
การเงิน การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินในระหว่างปีเกิดจาก
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 287.66 ล้านบาทและจำ�นวน 182.27 ล้านบาทตามลำ�ดับ
ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลงจากปีก่อนจำ�นวน 20.76 ล้านบาท และ 38.64 ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยใน
ระหว่างปี 2563 และปี 2562 กลุ่มบริษัทได้รับเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นรวมจำ�นวน 1,120.79 ล้านบาทและจำ�นวน 674.55
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจ และมีการชำ�ระคืนเงินกู้ยืมทั้งสิ้นรวมจำ�นวน 853.90 ล้านบาท
และจำ�นวน 547.63 ล้านบาทในปี 2563 และปี 2562 ตามลำ�ดับ
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจากปี 2562 จำ�นวน 120.36 ล้านบาทเนื่องจากจ่ายชำ�ระค่าซื้อสินค้าและบริการ
และค่าจ้างงานผู้รับเหมาช่วงในระหว่างปี
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) ลดลงจากปีก่อนจำ�นวน 102.31
ล้านบาท และ141.27 ล้านบาทตามลำ�ดับ เนื่องจากการนำ�มาหักรับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการเมื่อเรียกเก็บเงินงวดจาก
ลูกค้าตามทีก่ ลุม่ บริษทั ได้สง่ มอบอำ�นาจการควบคุมในสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้าตามสัญญาในระหว่างปี 2562 และปี 2563

59

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,229.64 ล้านบาทโดยเป็นส่วนของบริษัทใหญ่
จำ�นวน 892.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 และปี 2561 ที่มีจำ�นวน 882.54 ล้านบาทและจำ�นวน 808.21 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17 และร้อยละ 9.20 ตามลำ�ดับ เนื่องจากกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำ�ปี จำ�นวน 32.26 ล้าน
บาทและจำ�นวน 27.16 ล้านบาท ในปี 2563 และปี 2562 ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2563 และปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทจำ�นวน 21.92 ล้านบาท และจำ�นวน 30.00 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด mai จำ�นวน 80.78 ล้านบาท

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน
ในส่วนของความเหมาะสมของโครงสร้างของเงินทุน เมื่อพิจารณาประกอบกับแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนพบว่า
กลุ่มบริษัทมีการการจัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวทั้งจากการก่อหนี้ และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และมี
ความเหมาะสม ดังจะเห็นได้จาก ณ สิ้นปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทใช้การจัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมระยะยาว
ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันเท่ากับ ร้อยละ 55.98 ร้อยละ 57.79 และร้อยละ 55.47 ของสินทรัพย์รวม เพื่อใช้ในการลงทุนระยะยาว คือ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เป็นหลักในสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละ
ช่วงเวลา

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
จากโครงสร้างของเงินทุนประกอบกับการพิจารณาแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีใช้เงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปใช้ในการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียนระยะสั้น
และเมื่อพิจารณารายละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนั้น พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 6 - 20 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 - 2563 รวมทั้งลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบ
กำ�หนดชำ�ระ ส่งผลให้สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ในส่วนของสภาพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำ�เนินงานทั้ง
สิ้น 32.74 ล้านบาท (295.20) ล้านบาท และ 199.88 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 131.86 ล้านบาท
157.03 ล้านบาท และ 61.55 ล้านบาท โดยในปี 2562 เป็นการใช้ไปในการจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในส่วนกิจกรรมการจัดหา
เงินนั้น กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 นั้น เท่ากับ 212.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับเงินกู้ยืมเงิน
ระยะสั้นมาทัง้ สิ้น 1,120.79 ล้านบาท และการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำ�นวน 853.90 ล้านบาท รวมทั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40.92 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-63
31-ธ.ค.-62

อัตราส่วนทางการเงิน
LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย			
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ		
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย			
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้			
ระยะเวลาชำ�ระหนี			
้
Cash Cycle				

(เท่า)		
1.29
(เท่า)		
0.70
(เท่า)		
0.28
(เท่า)			
10.79
(วัน)			
33.84
(เท่า)		
19.80
(วัน)			
18.43
(เท่า)		
8.32
(วัน)
43.89
(วัน)
8.38

1.45
0.46
(0.23)
10.96
33.30
10.47
34.86
7.47
48.84
19.32

1.32
0.62
0.13
8.77
41.61
11.92
30.62
7.11
51.36
20.88

(%)		
8.90
(%)		
3.91
(%)		
6.49
(%)			2.39
(%)			3.63

9.69
3.91
-9.59
2.40
3.21

10.91
4.01
1.44
2.59
3.98

(%)		
(%)		
(เท่า)

3.10
22.80
1.29

3.48
22.13
1.45

3.42
19.99
1.32

(เท่า)		
(เท่า)		
(เท่า)
(%)

1.35
3.43
0.35
58.87

1.27
2.25
0.64
39.97

1.27
1.75
1.41
61.18

PROFITABILITY RATIO
อัตรากำ�ไรขั้นต้น				
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน		
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร		
อัตรากำ�ไรสุทธิ				
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น			

EFFICIENCY RATIO
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร		
อัตราการหมุนของสินทรัพย์		

FINANCIAL POLICY RATIO
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
Interest bearing debt to EBITDA ratio
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล			
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ชื่อย่อ			
ชื่อบริษัท			
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่		
				
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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: TAKUNI
: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
: 0107557000110
: 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
: จัดจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งทางบก ให้บริการ
ก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบก๊าซ รวมทั้งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์
และมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

เว็บไซต์บริษัท 		
ทุนชำ�ระแล้ว			
จำ�นวนหุ้น			
มูลค่าที่ตราไว้			
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น		
โทรศัพท์			

: www.takunigroup.com
: 400,000,118 บาท
: 800,000,236 หุ้น
: 0.50 บาท
: 19 สิงหาคม 2557
: 02-455-2888 / โทรสาร : 02-455-2763

นักลงทุนสัมพันธ์		
				
เลขานุการบริษัท		
				
นายทะเบียนหุ้นสามัญ		
				
				
				
ผู้สอบบัญชี			
				
				
				
				
				

: นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
092-252-1277 / nita@takuni.com
: นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
02-455-2888 / nita@takuni.com
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 009 9999
: นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 48-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแล

คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เนือ่ งจากเห็นว่ามีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจทีท่ �ำ ให้บริษทั ฯมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯในระยะยาว บริษทั ฯจึงได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Government) ของบริษทั ฯซึง่ เป็นไป
ตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษทั โดยนโยบายดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2563 และได้เผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบตั ติ าม ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุม
หลักสำ�คัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ออกเสียงแสดงความเห็นเกีย่ วกับทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีสทิ ธิการรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สิทธิในการ
ได้รบั เงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ สิทธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณา
รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั สิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
กรรมการบริษทั สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนมี
สิทธิพน้ื ฐานอืน่ ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯได้ก�ำ หนดให้มจี ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทัง้ มีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีทข่ี อ้ บังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนดไว้เป็นอย่างอืน่
และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมทีช่ ดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯจะเผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายหลังจากทีส่ ง่ รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯตระหนักและให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติและผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่ง
ในกำ�ไรของบริษทั ฯอย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออก
เสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็นต้น โดย
บริษทั ฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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บริษทั ฯกำ�หนดให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้
1 เสียง รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณารับเลือกตัง้ เป็น
กรรมการบริษทั เพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีเป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID:
takuni2014 หรือที่ E-mail: nita@takuni.com)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯได้อำ�นวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 1 คน
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการดูแลและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน ของบริษทั ฯ
เนือ่ งจากแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีสว่ นช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำ�ไรให้กบั บริษทั ฯ ถือเป็นการ
สร้างความสำ�เร็จให้กบั บริษทั ฯในระยะยาว บริษทั ฯจึงปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ
ทีท่ �ำ ขึน้ ระหว่างกัน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด�ำ เนินการใดๆ
อันจะเป็นการริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ผู้ถือหุ้น

:

พนักงาน

:

ผู้บริหาร

:

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้
โดยคำ�นึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทั ฯในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การ
ดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชือ่ ถือได้
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษทั ฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้ บริษทั ฯจึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ พัฒนา ส่งเสริมการจัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีป่ ลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ และมีอาชีวอนามัยทีด่ ี โดยจัดทำ�ระเบียบขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน รัดกุม และ
เลือกใช้อปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ านที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทัง้ การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้าน
ความปลอดภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ และหามาตรการควบคุมและป้องกัน พร้อมกับสือ่ สารกับพนักงานให้
เข้าใจและปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำ�งานทีด่ ี ส่งเสริมการทำ�งาน
เป็นทีม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและเป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ
ด้วยความมัน่ คงในอาชีพ
บริษทั ฯตระหนักถึงความสำ�คัญของผูบ้ ริหาร ในฐานะผูท้ ม่ี บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั งิ านต่างๆ รวมทัง้ ควบคุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และ
เป้าหมายทางธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้โดยคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีม่ ี
ความเหมาะสม เป็นธรรม เพือ่ เป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจและทุม่ เท
ให้กบั การบริหารงานบริษทั ฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้ได้

หุน้ ส่วนทางธุรกิจ

:

ลูกค้า

:

คู่ค้า

:

เจ้าหนี้

:

คู่แข่ง

:

สิ่งแวดล้อม

:

ชุมชน/สังคม

:

หน่วยงานภาครัฐ :
และหน่วยงานกำ�กับ
ดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถงึ ความสำ�คัญของหุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯในการทีช่ ว่ ยสนับสนุน
และผลักดันให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้
ได้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ หุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ทเ่ี ป็นธรรมของทัง้
สองฝ่าย และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งและ
สม่�ำ เสมอและมุง่ เน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใส
เท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าในการได้รบั สินค้าและ
บริการทีม่ คี ณุ ภาพภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม และให้ความสำ�คัญในการรักษา
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของลูกค้า
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ของบริษทั ฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงือ่ นไขทางการค้าทีต่ กลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัดทัง้ จะไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคูค่ า้ โดยไม่สจุ ริต
บริษทั ฯ พึงปฎิบตั ติ ามข้อสัญญาระหว่างบริษทั ฯ กับเจ้าหนี้ ด้วยการชำ�ระหนีต้ รงเวลา สร้างความ
เชือ่ ใจและมีความจริงใจทีด่ ตี อ่ กัน
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและ
ไม่มีนโยบายที่จะทำ�ลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือดำ�เนินการใดๆที่ ไม่สุจริตที่
เป็นการทำ�ลายคู่แข่งของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำ�การใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดส่งเสริมการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ
หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
บริษัทฯ คำ�นึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและ
ชุมชนรวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ
และให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานกำ�กับดูแลที่มีต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบ
หมายให้เลขานุการบริษทั รับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผูต้ รวจสอบภายในสอบทาน
การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและ
รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี
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กรณีที่ผู้มสี ่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดย
ติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษัทฯจะดำ�เนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่กำ�หนดไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนด ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย
กำ�หนดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทำ�อย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผูบ้ ริหาร การทำ�หน้าที่ในรอบปีทผ่ี า่ นมา จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมรวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหารประวัตกิ ารเข้าอบรม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการคณะ
กรรมการบริษทั

การกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
•
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
และจะต้องไม่น�ำ ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
•
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำ�ผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการกำ�หนดโทษ
โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะทำ�การไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองทรัพย์ของตน
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการมาถือครอง และการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทำ�การถัดจากวันทีท่ �ำ รายการ และจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหาร
งานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์
แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำ�เสมอ สำ�หรับการกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงานนั้น บริษัทฯให้
ความสำ�คัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุม
ภายในร่วมกันเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร บริษทั ฯ ยึดมัน่ ต่อการ
ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สามารถตรวจสอบได้ทกุ กระบวนการ
และทุกขัน้ ตอนการทำ�งาน รวมถึงได้มกี ารกำ�หนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการกระทำ�ดังกล่าว บริษทั ฯ มีการสือ่ สาร
ถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักต่อการกระทำ�ทีเ่ ป็นการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เป็นบ่อนทำ�ลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ การดำ�เนินการด้าน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้
ปราศจากการกระทำ�ดังกล่าว
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นขึ้น และบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ( Collective Action Coalition : CAC ) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และ บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้แป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำ�เนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีเหตุมผี ลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทีด่ ี เพือ่
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯโดยรวมเป็นสำ�คัญ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน บริษทั ฯ
กำ�หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งทีเ่ ลขานุการบริษทั และ
มีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุมคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้บคุ คลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเข้า
ทำ�รายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มอี �ำ นาจอนุมตั ิใน
ธุรกรรมนัน้ ๆ
โดยการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯจะคำ�นึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ และเป็น
ไปตาม เงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆเสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
(Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ทัง้ นีจ้ รรยาบรรณดังกล่าว ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี าร
ประกาศและแจ้งให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการและข้อมูล
ส�ำคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอืน่ ๆ
โครงสร้างการจัดการ
บริษทั ฯ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีโครงสร้างการจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน *

คณะกรรมการความยั่งยืนและ
กิจกรรมสังคม
ฝ่ายความปลอดภัยและ
ชีวอนามัยบริหารด้านคุณภาพ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบัญชี / ฝ่ายการเงิน

* บริษทั ฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายขาย
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คณะกรรมการ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย
6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 7 ท่าน
• กรรมการอิสระ 4 ท่าน
( ร้อยละ 57 ของกรรมการทั้งคณะ )
• กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 2 ท่าน
( ร้อยละ 29 ของกรรมการทั้งคณะ )
• กรรมการ 1 ท่าน			
( ร้อยละ 14 ของกรรมการทั้งคณะ )

ชือ่ – สกุล
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ประเภทกรรมการ

วันที่ได้รบั ตำ�แหน่ง
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5

19/12/2555
17/4/2557
26/4/2559
23/4/2561
15/5/2563

ประวัตกิ ารอบรม
เกีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีแ่ ละ
ทักษะของการเป็
น
กรรมการ 4/
DCP / RCP

1. นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเจริญ ประจำ�แท่น

กรรมการอิสระ /
ครัง้ ที่ 1
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ครัง้ ที่ 2
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5

3. นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ 2/

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

ครัง้ ที่ 1 3/5/2559
ครัง้ ที่ 2 23/4/2561
ครัง้ ที่ 3 15/5/2563

DAP

4. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ (ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร)
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่

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

DAP

9/12/2555
4/4/2556
27/4/2558
26/4/2560
25/4/2562

26/3/2550
17/4/2557
26/4/2560
25/4/2562

DAP / DCP / ACP
/ QFR

ชือ่ – สกุล

ประเภทกรรมการ

วันที่ได้รบั ตำ�แหน่ง

ประวัตกิ ารอบรม
เกีย่ วกับ
บทบาทหน้าทีแ่ ละ
ทักษะของการเป็
น
กรรมการ 4/
DAP

5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

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

26/3/2550
27/4/2558
26/4/2560
15/5/2563

6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์1/

กรรมการ (ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร) /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่

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

19/12/2555
4/4/2556
26/4/2559
23/4/2561

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว 3/

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

ครัง้ ที่ 1 26/4/2559
ครัง้ ที่ 2 25/4/2562

DAP

8. นายคณิต วัฒนวิเชียร 3/

กรรมการอิสระ

ครัง้ ที่ 1 9/11/2563

DCP / ACP

หมายเหตุ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

DAP / DCP / CSP
/ EDP

: 1/ โดยมีนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
: 2/ นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
3/
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
นายคณิต วัฒนวิเชียร ดำ�รงตำ�แหน่งแทนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
4/
DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program
RCP = Role of the Chairman Program
ACP = Audit Committee Program
CSP = Company Secretary Program
QFR = Improve the quality of financial reporting
EDP = Executive Development Program

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ สองในสามคนนีล้ งลายมือชือ่
ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษทั
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่
ใช้บงั คับกับบริษทั ฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ รวมทัง้ กํากับดูแลให้คณะผูบ้ ริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องใช้วจิ ารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริตระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และ
ความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัทสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดําเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังทําหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ
แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำ�หน้าที่ด้านการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พิจารณาแผนการสืบทอด
ตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด
รวมทั้งอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ
รวมทัง้ กาํ หนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่
และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้และกํากับดูแลให้การดําเนินงานมีคณุ ภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่างๆในการบริหารงานติดตามการดำ�เนินการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ วิเคราะห์ประเมินผลจัดการติดตามและ
รายงานอย่างเป็นระบบ และรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
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คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นมีหน้าที่กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการทุจริตในทุกรูปแบบ
ในการบริหารงาน ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นติดตามแนวทางปฏิบัติใน
การต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบตลอดจนรายงานคำ�ร้องเรียนการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม มีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำ�เนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม พิจารณาจัดทำ�งบประมาณและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการดำ�เนินงานด้าน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและความยัง่ ยืน ติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินการ และประเมินประสิทธิผลของการ ดำ�เนินการ
ตามนโยบายความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสอบทานและให้ความเห็นชอบ
การเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ

ผู้บริหาร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มกี ารแต่งตัง้ เปลีย่ นแปลงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารเพือ่
การบริหารงานทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้
ชือ่ -สกุล
1. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

2. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ /
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป /
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จำ�กัด /
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาคูนิ เทรดดิง้ จำ�กัด /
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด

3. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย /
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด

4. นางฐิตมิ า ธนาปกิจ

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2561-2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารของบริษทั ในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงิน
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอืน่ ดังนี้

73

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

( หน่วย : ล้านบาท )
ปี 2561
( 19 ท่าน )

ปี 2563
( 16 ท่าน )

ปี 2562
( 19 ท่าน )

เงินเดือน

29.36

33.26

31.93

โบนัส

2.45

3.12

2.22

กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ 1/

0.29

0.26

0.28

รถประจำ�ตำ�แหน่ง

มี
32.10

มี
36.64

มี
34.43

• ค่าตอบแทน

• ค่าตอบแทนอืน่

รวม

หมายเหตุ : 1/ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส่วนบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
		
จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำ�งาน) ของเงินเดือนพนักงาน

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 จำ�นวนพนักงานทัง้ หมดของกลุม่ บริษทั (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) มีดงั นี้
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายงาน
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จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายขาย

4

5

4

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6

5

5

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

17

16

17

ฝ่ายจัดซือ้

2

3

2

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ฝ่ายคลังก๊าซ
ฝ่ายเลขานุการบริหาร
ฝ่ายความปลอดภัยและชีวอนามัยบริหารด้านคุณภาพ
โครงการก่อสร้างคลังก๊าซ
รวม

3
10
1
1
44

3
2
12
1
1
12
60

3
2
11
1
1
7
53

บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ฝ่ายงาน

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

1

6

12

ฝ่ายวิศวกรรม

4

7

-

ฝ่ายคลัง

-

1

1

ฝ่ายการติดตัง้ LPG, NGV

3

-

-

ฝ่ายอุตสาหกรรม/ อาคาร
ส่วนงานทำ�ความสะอาด
รวม

1
3
12

6
20

7
20

บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด
ฝ่ายงาน

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายจัดส่ง

28

29

27

ฝ่ายความปลอดภัย

1

1

1

29

30

28

รวม
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จำ�กัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

151

144

111

ฝ่ายธุรการ

9

19

23

ฝ่ายความปลอดภัย

2

1

1

ฝ่ายขาย

6

7

6

3
171

3
174

3
144

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รวม
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายงาน

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เลขานุการ

1

1

1

ฝ่ายการตลาด

-

1

1

ฝ่ายก่อสร้าง

270

319

200

5

5

5

5
4
1
9
14
3
312

5
2
2
7
14
2
1
359

5
6
2
6
16
2
244

ฝ่ายบัญชี/การเงิน
ฝ่ายจัดซือ้ และจัดจ้าง
ฝ่ายประเมินราคา
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ายเขียนแบบ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายวางแผน
รวม
บริษทั เจ เค อี ซี จำ�กัด 1/
ฝ่ายงาน

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

6

10

3

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2

2

2

ฝ่ายควบคุมโครงการ

3

4

3

ฝ่ายก่อสร้าง

60

45

35

71

61

43

รวม

หมายเหตุ : 1/ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 73.71
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31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ทัง้ หมด 639 คน , 705 คน
และ 532 คน ตามลำ�ดับ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และ
ค่าล่วงเวลา เป็นจำ�นวนรวม 330.64 ล้านบาท 267.67 ล้านบาท และ 205.80 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ก�ำ หนดให้
มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2557 กับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงาน และเพือ่ จูงใจให้พนักงานทำ�งานกับบริษทั ในระยะยาว
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ข้อมูลสำ�คัญอืน่
เลขานุการบริษทั 			
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ (ได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 		
					
6/2563 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)
					หมายเหตุ นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ลาออกเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563
ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุด
นางฐิตมิ า ธนาปกิจ
ในสายงานบัญชีและการเงิน
ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรง
นางสาวช่อสุดา จิตชวนันท์
ในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน		
บริษทั ฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือบริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำ�กัด
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน		
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
					หมายเหตุ นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ลาออกเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563
นักลงทุนสัมพันธ์			
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
					
092-252-1277 / nita@takuni.com
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี		
6.57 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชี 6.21 ล้านบาท และค่าตอบแทนอืน่ 0.36 ล้านบาท)

ข้อพิพาททางกฏหมาย
ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มิได้มขี อ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฟ้องร้อง ซึง่ อาจทำ�ให้กลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั
ผลกระทบในทางลบ หรือต้องชดใช้คา่ เสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อ รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี
แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำ�เสนอโดยต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำ�
งบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสำ�นักงาน กลต. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำ�เนินการบนพื้นฐานความถูกต้อง
ครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มีการจัดทำ�แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินจะนำ�มาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาบทบาทการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ
นำ�ผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำ�ข้อเสนอ แนะนำ�มาปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบกับพิจารณาลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในธุรกิจยานยนต์ ซึ่งมีประสบการณ์ใน
เรื่องดังกล่าวมาอย่างยาวนาน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการบริษัทในการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระดังกล่าวทดแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยในปี 2563
จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครัง้ การประชุม
ชือ่ – สกุล

การประชุมคณะ
กรรมการบริษทั
(จำ�นวน 7 ท่าน)

การประชุมคณะ
การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
(จำ�นวน 3 ท่าน) พิจารณาค่าตอบแทน
(จำ�นวน 3 ท่าน)

จำ�นวนการประชุมทัง้ ปี จำ�นวนการประชุมทัง้
จำ�นวนการ
6 ครัง้
ปี 5 ครัง้
ประชุมทัง้ ปี 3 ครัง้

การประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
(จำ�นวน 7 ท่าน)
จำ�นวนการ
ประชุมทัง้ ปี 12 ครัง้

1. นายวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

6/6

5/5

3/3

-

2. นายเจริญ

ประจำ�แท่น

6/6

5/5

3/3

-

3. นายกวีวัฒน์

ทรงสกุลเกียรติ

6/6

5/5

3/3

-

4. นายคณิต

วัฒนวิเชียร1/

0/6

-

-

-

5. นายประเสริฐ
6. นางสาวกาญจนา
7. นางสาวนิตา
8. นายสมชัย
9. นางสาวฉัตรประภา
10. นางฐิติมา
11. นายอุดม

ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ริมพณิชยกิจ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ก้านบัวแก้ว 1/
จันทร์ศรี
ธนาปกิจ
มีพวงผล

6/6
6/6
6/6
5/6
-

-

-

11/12
11/12
12/12
12/12
11/12
12/12
12/12

หมายเหตุ : 1/ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายคณิต วัฒนวิเชียร
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกำ�หนดค่าตอบแทนดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี 2563 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ปี 2563 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทนรายเดือน / คน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
30,000 บาท
ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท

ไม่มี

กรรมการอิสระ

25,000 บาท

ไม่มี

กรรมการ ( ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร )

ไม่มี

10,000 บาท

กรรมการ

ไม่มี

10,000 บาท
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำ�เหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน
2,200,000 บาทถ้วน
สำ�หรับในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้
ชือ่ - สกุล
1. นายวิศษิ ฎ์

อัครวิเนค

360,000.00

ค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการ
-

2. นายเจริญ

ประจำ�แท่น

360,000.00

-

195,282.05

555,282.05

3. นายกวีวัฒน์

ทรงสกุลเกียรติ

300,000.00

-

195,282.05

495,282.05

4. นายคณิต

วัฒนวิเชียร

43,333.33

-

-

43,333.33

1,063,333.33

60,000.00
60,000.00
60,000.00
50,000.00
230,000.00

83,692.31
83,692.31
83,692.31
69,743.59
906,666.67

143,692.31
143,692.31
143,692.31
119,743.59
2,200,000.00

5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
7. นางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
8. นายสมชัย
ก้านบัวแก้ว
รวม

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าบำ�เหน็จกรรมการ
(ผลประกอบการปี 2563)
195,282.05

รวม
( บาท )
555,282.05

2. ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอืน่
- ไม่มี -

รายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็น
ไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดและแนวปฎิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ สำ�หรับปี 2563 ถูกต้อง
เชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพัน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมีการปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ
โปร่งใส เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบตั งิ านให้มคี ณุ ภาพดีขน้ึ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
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การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
การประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอ โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับความเสี่ยง มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะเห็นได้จากการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม
เพื่อนำ�ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้
อย่างทันท่วงที ทั้งในด้านแผนการปฎิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน การปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
อ้างอิงกรอบแนวปฎิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำ�หนดองค์ประกอบหลักที่จำ�เป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร
(2) การประเมินความเสีย่ ง
(3) การควบคุมการปฎิบตั งิ าน
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และ
(5) ระบบการติดตาม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท โดยบริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด โดยคุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในปี 2563 เพื่อทำ�การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยกำ�หนดให้รายงานผลการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดำ�เนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นใน
บริษัทรวมร้อยละ 51.80 ของทุนชำ�ระแล้วและคุณประเสริฐดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
ผู้จัดการในบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วีรา (สถานีบริการก๊าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของ
คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จำ�กัด
(สถานีบริการก๊าซ)
บริษัท มิดเดิลจี จำ�กัด (สถานีบริการก๊าซ)
บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จำ�กัด
(สถานีบริการก๊าซ)

คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณ
ประภัศร์จำ�หน่ายหุ้นในบริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จำ�กัด
ทั้งหมดออกไปแล้วในระหว่างปี 2563

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ รายละเอียดของ
เกี่ยวโยง
รายการ

รายได้
- มิดเดิลจี
จากการจำ�หน่าย
ก๊าซ LPG
- ปราณี
ปิโตรเลียม
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม
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ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
2563 2562 2561

TG จำ�หน่ายก๊าซ 10.60 18.12 17.09
LPG ให้กบั บุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยง
ดังกล่าว
10.46 12.15 9.54

-

0.91

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้ า
ตามปกติ โดยราคาจำ�หน่ายประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ค่าน้ำ�ก๊าซและค่าขนส่ง โดย
ค่าน้ำ�ก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จำ�หน่ายให้แก่
ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่งเป็นไปตามอัตรา
ที่ บ ริ ษั ท กำ � หนดไว้ ตามระยะทางกั บ ลู ก ค้ า
ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่าง
กับการค้ากับลูกค้ารายอื่น

3.99
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่าการทำ�
รายการ ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสมเป็นไปตามการค้าโดยปกติ

ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ รายละเอียดของ
เกี่ยวโยง
รายการ

รายได้ จ ากการ - วีรา
ให้บริการขนส่ง

รายได้ ค่าสินค้า - มิดเดิลจี
และบริการ

รายได้
ค่าสินค้า
และบริการ

- มิดเดิลจี
- วีรา
- ปราณี
ปิโตรเลียม
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
2563 2562 2561

GG ให้บริการ 0.08
ขนส่งก๊าซ LPG
ให้ กั บ บุ ค คลที่ มี
ความเกี่ ย วโยง
ดังกล่าว

0.13

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

0.17 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้ า
ตามปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัท
กำ � หนดไว้ ต ามระยะทางกั บ ลู ก ค้ า ทุ กราย
และมี เ งื่ อ นไขทางการค้ า ไม่ แ ตกต่ า งกั บ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม
เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
TT ขายอะไหล่ 0.006 0.017 0.053 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ
ปกติ ราคาขายอะไหล่อปุ กรณ์ตดิ ตัง้ ระบบแก๊ส
แก๊ส ให้บุคคลที่
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำ�หนดไว้กับลูกค้า
มี ความเกี่ ย วโยง
ทุกราย และมีเงือ่ นไขทางการค้าไม่แตกต่าง
ดังกล่าว
กับการค้ากับลูกค้ารายอืน่

RE ให้บริการ ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยกับ 0.006
บุ ค คลที่ มี ค วาม
เกีย่ วโยงดังกล่าว
-

-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้วและมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
0.006 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้ า
ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม
0.005 อั ต ราที่ บ ริ ษั ท กำ � หนดไว้ กั บ ลู ก ค้ า ทุ กราย
และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า
0.006 กับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
0.058 0.006 ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการ
ทำ�รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ
รายได้อื่น

บุคคลที่มีความ รายละเอียดของ
เกี่ยวโยง
รายการ
- วีรา
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม

TG ให้บริการ
อบรมพนั ก งาน
บรรจุแก๊ส ให้แก่
บริษัทดังกล่าว

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
2563 2562 2561
-

0.005

-

-

0.002

-

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การทำ�รายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะ
การทำ�ธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ
พนักงานของสถานีบริการซึ่งเป็นลูกค้าของ
บริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที่บริษัทให้
บริการลูกค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทางการค้า
ไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม
เป็นไปตามการค้าโดยปกติ

นโยบายและการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการทำ�รายการระหว่างกันจำ�แนกตามประเภทรายการมีดังนี้
•
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำ�เป็นต่อ
การทำ�รายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าและมีราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
เมื่อเทียบเคียงกับการทำ�รายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำ�รายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำ�รายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำ�เป็นต่อ
การทำ�รายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ หากมีความจำ�เป็นบริษัทอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางใน
การประเมินราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
•
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำ�เป็น มีความสมเหตุสมผล มีข้อตกลง
และเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำ�หรับรายการค้ำ�ประกันอันเนื่องมาจาก
ความจำ�เป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไข
ปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ โดยการค้ำ�ประกันไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์
ค้ำ�ประกัน บริษัทต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้ำ�ประกัน และต้องไม่ทำ�ให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
สำ�หรับรายการรับการค้ำ�ประกัน จะต้องเป็นไปตามความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมี นโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำ�เป็นต่อการทำ�รายการรับ
หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำ�หรับรายการให้และรับการค้ำ�ประกัน
โดยให้ทำ�รายการเสมือนทำ�กับบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการทำ�รายการ และปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่
เกี่ยวโยงกัน
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•

รายการอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอืน่ บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณา
และให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจำ�เป็นต่อการทำ�รายการดังกล่าว และปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในกรณีที่บริษัทฯมีการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง
อันเนื่องจากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการทำ�รายการดังกล่าวกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอำ�นาจ
ออกเสียงในการอนุมัติให้ทำ�รายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่
หรือข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เพือ่ ให้
การตัดสินใจเข้าทำ�รายการดังกล่าวไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำ�คัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในรายงานของข้ า พเจ้ า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
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การทดสอบการด้อยค่าของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 (ฐ) และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคลังแก๊ส วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึง
และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จำ�นวน 49.78 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
• การทำ�ความเข้าใจกระบวนการประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อย
ค่าประเมินความเหมาะสมของผู้บริหารในการระบุหน่วย
เนื่ อ งจากภาวะอุ ต สาหกรรมจำ � หน่ า ยแก๊ ส มี แ นวโน้ ม ลดลง สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และการประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าตามบัญชีของคลังแก๊สและสินทรัพย์ จะได้รับคืนของผู้บริหาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะมี มู ล ค่ า สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น • ทดสอบการคำ � นวณในแบบจำ � ลองที่ ใ ช้ ใ นการคิ ด ลด
ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ระเมิ น ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
และสอบทานมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะ • ประเมินข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการประมาณมูลค่าที่ ได้จาก
ได้ รั บ คื น ของคลั ง แก๊ ส และสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งคำ� นวณโดย การคิ ด ลดประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
วิธีมูลค่าจากการใช้ วิธีดังกล่าวใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารใน ในอนาคต การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อพิจารณา
การจัดทำ�ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยมีข้อสมมติ ผลกระทบจากความเปลี่ ย นแปลงในข้ อ สมมติ ห ลั ก ของ
หลัก ได้แก่ อัตราการเติบโต อัตรากำ�ไรขั้นต้น และอัตรา ผู้บริหาร โดยอ้างอิงกับข้อมูลในอดีต แผนการดำ�เนินงาน
คิดลด การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวต้องใช้ และข้อมูลของอุตสาหกรรม
วิจารณญาณและเกี่ยวข้องกับการประมาณการของผู้บริหาร • พิ จ ารณาความเหมาะสมของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตาม
ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้า
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การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง
อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 (ถ) และ 18 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการก่อสร้างตาม วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึง
สัญญาในหลายประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้างแบบครบ • สอบถามผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจและประเมิ น
วงจร การรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ และอื่นๆ กระบวนการเกี่ยวกับการจัดทำ�ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดในสัญญาแต่ละประเภทมีความหลากหลาย ของสัญญา การคำ�นวณขั้นความสำ�เร็จของงาน การรับรู้
และแตกต่างกัน รายได้จากการก่อสร้างดังกล่าวรับรู้เมื่อกลุ่ม รายได้จากการก่อสร้าง รวมถึงการประเมินการออกแบบ
บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ตามภาระที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ แ ล้ ว เสร็ จ ตลอดช่ ว งเวลา การควบคุมภายใน ทดสอบการนำ�มาปฏิบัติ และทดสอบ
หนึ่ง (over time) ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา โดยอ้างอิง ประสิทธิผลของการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นความสำ�เร็จของงานในแต่ละสัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา • สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่ ได้รับอนุมัติ
รายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
จากผู้บริหารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุน
ในระหว่างปี ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง รายได้จากการก่อสร้าง
การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ลูกหนี้ที่ ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์
เกี่ยวข้องและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำ�คัญ ที่เกิดจากสัญญากับสัญญาและเอกสารประกอบรายการที่
ดังต่อไปนี้
เกี่ยวข้อง
• ประเมินความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณ
• ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
การต้นทุนในระหว่างปี
• การสำ�รวจผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน
• สุ่มทดสอบข้อมูลที่ใช้ในการคำ�นวณขั้นความสำ�เร็จของงาน
• ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของสัญญาและ
• การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหรือ กับเอกสารประกอบรายการ
คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามสัญญาส่งผลให้เกิด • วิเคราะห์กำ�ไรขั้นต้น ความคืบหน้าของงานตามสัญญา และ
การเปลี่ยนแปลงสัญญา และการปรับประมาณการต้นทุน สอบถามฝ่ายบริหารถึงสาเหตุของผลต่าง
• พิ จ ารณาความเหมาะสมของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตาม
ทั้งสิ้นของสัญญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเนื่องจาก
การรั บ รู้ ร ายได้ จากการก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะสั ญ ญาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การใช้วิจารณญาณและการประมาณการที่สำ�คัญของผู้บริหาร

89

เรื่องอื่น ๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น และข้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูล
อื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำ�แล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและขอให้ทำ�การแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ � และนำ � เสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้
สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงาน
หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูล
อื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำ�แล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและขอให้ทำ�การแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ � และนำ � เสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้
สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงาน
หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้า
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำ�ให้มี
การนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนด
แนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้ คำ � รั บ รองแก่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ตามข้ อ กำ � หนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4795
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2564
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จไม่ท�ำ ให้ผอู้ น่ื สำ�คัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็สาระสำ�คัญทั้งของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุม
ถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทำ�ทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทำ�
รายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำ�กับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กำ�กับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ				

ตำ�แหน่ง		

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำ�นาจ
ชื่อ				
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
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ตำ�แหน่ง		

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
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1

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

72

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม :
- ประกาศนียบัตร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
( CMI 6 )

ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท :
- Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ไม่มี-

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
ตำ�แหน่ง

หน่วยงาน/บริษทั

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสมาคม

นิสิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ�ำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

สมาคมวิชาชีพ

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง

ประเภทธุรกิจ
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2

นายเจริญ ประจำ�แท่น

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

73

อายุ
(ปี)

- นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท :
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- DCP 49/2004 ,
RCP 12/2005,
Finance for non-finance
director
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

บมจ. พี เอ อี
(ประเทศไทย)

หน่วยงาน/บริษทั

ปัจจุบัน

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัย
กำ�กับรัฐบาล
พระจอมเกล้าธนบุรี

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง

ประกอบธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ
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3

นายกวีวัฒน์
ทรงสกุลเกียรติ

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

63

อายุ
(ปี)

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมถ์

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์

- การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ปริญญาตรี :
- การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

ผ่านการอบรม :
- DAP 56/2007 ,
ACP14/2006,
DCP 88/2007 ,
QFR4/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

หน่วยงาน/บริษทั

2551 – 2561 ที่ปรึกษาด้านบัญชี
และการเงิน

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง

ประเภทธุรกิจ

บมจ. กันตนา กรุ๊ป ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณ
ค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
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4

นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

59

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม :
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

มศ.5 : โรงเรียบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)

ผ่านการอบรม :
- DAP 134/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
16.18

สามีของ
นางสากาญจนา
ริมพณิชยกิจ
บิดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

หน่วยงาน/บริษทั

2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
-ประธานกรรมการ
บริหาร
-ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ /
-ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
-ประธานกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ /
กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง

รับเหมาก่อสร้าง
และบริการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

ประเภทธุรกิจ
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5

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

34

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี :
- BEng Mechanical
Engineering, University
of Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท :
- MSc International
Financial Management,
Queen Mary University
of London
19.08

บุตรของ
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
และนางสาว
กาญจนา
ริมพณิชยกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

เม.ษ.2562 - กรรมการ /
ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ัดการ

กรรมการ

กรรมการ

พ.ค.2562 ปัจจุบัน
พ.ค.2562ปัจจุบัน

กรรมการ

ส.ค.2562 ปัจจุบัน

2545 – 2561 กรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา

บจก. ทาคูนิ
เทรดดิ้ง

บจก.ซอร์บ
เอนจิเนียริ่ง

บจก.เซอร์แมช

บจก.เอ็กซ์แซคท์
เรียลเอสเตท

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

หน่วยงาน/บริษทั

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

ผลิต ประกอบ
และจำ�หน่าย
อุปกรณ์เกี่ยวกับ
รถที่ใช้ไฟฟ้าและ
รถไฟฟ้าทุกชนิด

บริการติดตั้งและ
จำ�หน่าเครื่องจักร
เครื่องยนต์
เครื่องมือเครื่องใช้

บริการซ่อมแซม
บำ�รุงรักษาเครื่องจักร
เครือ่ งยนต์ เครือ่ งมือ

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ติดตั้งระบบก๊าซ
รถยนต์และท่อ
ก๊าซอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจ

158

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม :
- EDP 2017 , TLCA
- DAP 100/2013 ,
CSP 52/2013
DCP 208/2015 ,
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- EEP 3
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
- TAG 9
สถาบันพระปกเกล้า

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร

ประเภทธุรกิจ

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ /
รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการ

ติดตั้งระบบก๊าซ
รถยนต์และท่อ
ก๊าซอุตสาหกรรม

รับเหมาก่อสร้าง
และบริการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

บจก. ทาคูนิ แลนด์ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน/บริษทั

บมจ.ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการ

ตำ�แหน่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ /
กรรมการบริหาร

มค. 2560 ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
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6

นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

61

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม :
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาตรี :
-บริหารธุริจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
0.30

ภรรยาของ
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
มารดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ /
กรรมการบริหาร
2538 – 2558 กรรมการ

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

ทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

ผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง

รับเหมาก่อสร้าง
และบริการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

ผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้
จัดการฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป /
รักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

ประเภทธุรกิจ

ตำ�แหน่ง

หน่วยงาน/บริษทั

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
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7

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

71

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม :
- DAP 129/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่องกล)
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์
(เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-ไม่มี-

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
กรรมการ

ตำ�แหน่ง

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

ขนส่ง
ปิโตรเลียมเหลว

ทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

ติดตั้งระบบก๊าซ
รถยนต์และท่อ
ก๊าซอุตสาหกรรม

ผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง

บจก. ทาคูนิ แลนด์ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

บจก.เอ็กซ์แซคท์
เรียลเอสเตท

หน่วยงาน/บริษทั

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ /
กรรมการบริหาร

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

สค.2562 ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

161

8

นายคณิต วัฒนวิเชียร

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

61

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี:
- วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก:
- วิศวกรรมเครื่องกล
University of
Melbourne
- ไม่มี -

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร

ปัจจุบัน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
จำ�กัด

กรมธุรกิจพลังงาน

ผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง
รอง ผอ.ศูนย์วิจัย จุฬาลงกรณ์
สถาบันการศึกษา
เชื้อเพลิงและ
มหาวิทยาลัยสระบุรี
พลังงานจากชีวมวล

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)

ผู้ชำ�นาญการพิเศษ

พลังงาน

ประเภทธุรกิจ

2515-2551

หน่วยงาน/บริษทั

รับเหมาก่อสร้าง
และบริการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

ตำ�แหน่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ /
บมจ. ซี เอ แซด
ประธานคณะ
(ประเทศไทย)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

162

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม:
- การกำ�กับดูแลกิจการ
สำ�หรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นที่ 16
- Audit Committee
Program 27/2009
- Director Certificate
Program 118/2009
- Internal Combustion
Engine Lab, (Spray
and Combustion
Visualization;
CI Injection rate
shaping control)
- Ford International
Visiting Engineer/
Scientist Program, NGV
Development/Calibration
Program, Advanced
Vehicle Technology

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

หน่วยงาน/บริษทั

บัญชีรายชื่อคณะ
กระทรวงการคลัง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
สคร. กระทรวง
การคลัง (ประกาศ
ขึ้นบัญชี 2561/3)
ความเชี่ยวชาญ
สาขาพลังงานสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
และสาขาคมนาคม
และการขนส่ง

ตำ�แหน่ง

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
หน่วยงานรัฐ

ประเภทธุรกิจ

163

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
พลังงาน เชื้อเพลิงและชื้อ
เพลิงทดแทน, วิศวกรรม,
ยานยนต์, การประเมิน
โครงการ,บริหารความ
เสี่ยง,การบริหารองค์กร
และการลงทุน,คมนาคม
และการขนส่ง

- Road Transport Engine
Emission,
A professional
development short
course

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
อนุกรรมการ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐาน
เชี่ยวชาญสาย
งานการสอนสาขา
เครือ่ งยนต์-เครือ่ งกล

ตำ�แหน่ง

ประเภทธุรกิจ

สนง.ข้าราชการครู หน่วยงานรัฐ
และบุคลากรทางการ
ศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ

หน่วยงาน/บริษทั

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

164

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร

อนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน

ผู้สังเกตุการณ์
องค์การต่อต้าน
อิสระ (IO) และผู้นำ� คอร์รัปชั่น และ
ทีมผู้สังเกตุการณ์ กรมบัญชีกลาง
โครงการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

โรงพิมพ์ตำ�รวจ
สตช.

กรรมการสมาคม
สมาคมวิศวกร
วิศวกรเครื่องกลไทย เครื่องกลไทย

ปัจจุบัน

หน่วยงาน/บริษทั

คณะกรรมการสภา สภาอุตสาหกรรม
อุสาหกรรมแห่ง
แห่งประเทศไทย
ประเทศไทย และ
รองประธานสายงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรม

ตำ�แหน่ง

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

องค์กรไม่แสวงหา
ผลกำ�ไร

หน่วยงานรัฐ

หน่วยงานรัฐ

องค์กรไม่แสวงหา
กำ�ไร

ประเภทธุรกิจ

165

53

39

10 นางฐิติมา ธนาปกิจ

อายุ
(ปี)

นางสาวฉัตรประภา
จันทร์ศรี

9

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ปริญญาตรี :
-บริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ปริญญาโท :
- บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

หน่วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

กระทรวงคมนาคม

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้
จัดการฝ่ายขาย

2559 – 2561 กรรมการบริหาร
องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ

รับเหมาก่อสร้าง
และบริการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม

ขนส่งปิโตรเลียม
เหลว

ผู้ค้าน้ำ�มันเชื้อ
เพลิง

หน่วยงานรัฐ

2558 – 2561 คณะกรรมการสาย สภาอุสาหกรรมแห่ง องค์กรไม่แสวงหา
งานการค้าการลงทุน ประเทศไทย
กำ�ไร

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

166

อายุ
(ปี)

45

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

11 นายอุดม มีพวงผล

ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมโลหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรารี

ผ่านการอบรม :
Strategic CFO in Capital
Markets Program รุ่นที่ 4
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ปริญญาตรี :
- บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

หน่วยงาน/บริษทั

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2556 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และฝ่ายการเงิน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้
จัดการฝ่ายบัญชี
และฝ่ายการเงิน

ช่วงเวลา

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง
ทดสอบและตรวจ
สอบออกใบรับรอง
และงานตรวจสอบ
แบบไม่ทำ�ลายใน
อุตสาหกรรม

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง

ผู้ค้าน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง

ประเภทธุรกิจ
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ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

- AWS Certified Welding
Inspector (CWI)
with code
endorsement_AWS
D1.1/D1.1M, ASME VIII
Div.1/ASME IX, ASME
IX/ASME B31.1/31.3

Certified :
- NDT level lll From The
American society for
Nondestructive Testing,
Inc. ASNT No. 126603
include
1. Radiographic Testing
2. Magnetic Particle Testing
3. Liquid Penetrant Testing
4. Visual Testing
5. Ultrasonic Testing

คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการถือ ความสัมพันธ์ทาง
ประวัติอบรม
หุน้ ในบริษัท ครอบครัวระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ตำ�แหน่ง

2558 – 2560 วิศวกรอาวุโสด้าน
ควบคุมคุมภาพ
และ NDT level lll

ช่วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

STP&I Public
Fabrication &
Company Limited Construction of
Steel Structure,
Piping, and
Module
Assembly

หน่วยงาน/บริษทั

ประวัตกิ ารทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
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หมายเหตุ:
		
		
		

D

D

I

EX

EX , M

EX , M

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ		
D = กรรมการ
EX = กรรมการบริหาร 		
MD = กรรมการผู้จัดการ

D , MD

D

D

D

Z = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

EX

RC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
AMD = รักษาการกรรมการผู้จัดการ
M = ผู้บริหาร

Y = ประธานกรรมการบริหาร		

D , MD

D , EX , Z

D

D , EX

D

D

D , EX

W,I

บจก.ซี
บมจ.
บจก.
เอ แซด
พีเออี
เอ็กซ์แซคท์ บจก. ซอร์บ
(ประเทศไทย) (ประเทศไทย) เรียลเอสเตท เอนจิเนียริง่

D , EX

D , MD

บจก.
ทาคูนิ
เทรดดิง้

D , EX , M

D , MD

บจก.
ทาคูนิ
แลนด์

D , EX
D , AMD

บจก.
จีแก๊ส
โลจิสติกส์

D, C , Y , MD

Z , I , AC

X , I , RC

W, I , AC ,RC

W = ประธานกรรมการ
I = กรรมการอิสระ		
AC = กรรมการตรวจสอบ
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
2. นายเจริญ ประจำ�แท่น
3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
4. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
5. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
8. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
9. นางฐิติมา ธนาปกิจ
10.นายอุดม มีพวงผล
11.นายคณิต วัฒนเชียร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บมจ.
บจก.
บมจ.
ทาคูนิ
ราชพฤกษ์
ทาคูนิกรุ๊ป (ประเทศไทย) วิศวกรรม

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

D

บจก.
เซอร์แมช
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หมายเหตุ :
		
CSP
		
CRP
		
ACPG

1/

ตำ�แหน่ง
เลขานุการบริษัท

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

1. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

ชื่อ – สกุล

CSP / CRP / ACPG

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท 1/

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั แทนนางสาวธนษา
กิตติรดานันท์ ทีล่ าออกไปเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563 เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
1.ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั และติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่�ำ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั สำ�คัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ดำ�เนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ ง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
5. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนดของกลต. และตลท.
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		
6.1 ทะเบียนกรรมการ
		
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษทั
		
6.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
8. ดาํ เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
10.ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
2 นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
3 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
4 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
5 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
6 นายซุง ซิก ฮอง
7 นายอุดม มีพวงผล
หมายเหตุ : D = กรรมการ
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บจก.
ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

บจก.
ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์

D

D

บจก. ทาคูนิ
แลนด์

D

D

D
D
D

D

บจก. ทาคูนิ
เทรดดิ้ง

D

บจก. ซี
เอ แซด
(ประเทศไทย)

D
D
D
D
D
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นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์
- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล

37

อายุ
(ปี)
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งหน่วยงาน/บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

คุณวุฒิการศึกษา
มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผู้จัดการ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม
Certificate
นิติ จำ�กัด
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติการอบรม
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัว
เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA)
- โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำ�หรับบริษัท
ที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน
- หลักสูตร IT Audit

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ร่วมกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายที่กำ�หนด
-เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอนุ มั ติ แ ละลงนามใน
รายงานผลการตรวจสอบ
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในความเสี่ยงและ
การตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน
และผู้ รับการตรวจสอบวางแผน
และควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
กำ�หนด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3

172

*นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
ลาออกจากเลขนุกการบริษัทและ
ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2563

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
- หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติ
งานของบริษัท
- เลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล

34

อายุ
(ปี)
ตำ�แหน่งหน่วยงาน/บริษัท
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
- ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด

ช่วงเวลา
2550 – 2559

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปริญญาโท :
พย. 2563 -ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายกำ�กับและ
- MSc International Financial Management,
กฏระเบียบ
Queen Mary University of London
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)
ปริญญาตรี :
- BEng Mechanical Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายและข้อกำ�หนด
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์,
กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท

-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนงานกำ�หนดควบคุมผู้ตรวจสอบ
ภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามแผนงานกำ�หนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ
(ปี)

ผ่านการอบรม :
- EDP 2017 , TLCA
- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013 ,DCP 208/2015 ,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- EEP 3
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- TAG 9
สถาบันพระปกเกล้า

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งหน่วยงาน/บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้วิธีการ
ปฏิบัติงานและควบคุมตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฏระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง , ในงานที่รับผิดชอบ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
อย่างเคร่งครัด

จั ด ทำ � คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎระเบียบ ตามวิธีปฏิบัติ
ที่กำ�หนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการการกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อ
การดำ�เนินธุรกิจที่ทำ�ให้บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯให้มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government)
ของบริษัทฯซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ
และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำ�คัญ ดังนี้
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความมุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การในระยะยาวบริ ห ารงานด้ ว ยความรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดูแล
ไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ต่อตนเอง
• ดำ�เนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
• ดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำ�เสมอ
• คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำ�หนดจรรยาบรรณของบริษัทฯขึ้น เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำ�หนดนโยบายและทิศทางในการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำ�กับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำ�เนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
ดังนั้น จึงกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทฯได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่ท�ำ การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ จะเคารพในสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ และดูแลรักษาสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การรับใบหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำ�คัญของบริษทั สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนด
หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็นต้น
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คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายให้บริษทั ฯถือปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้
1.สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯบริหารงานด้วยความรอบคอบ และคำ�นึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
3. การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
4. การดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสำ�คัญ
บริษทั ฯตระหนักและให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ กับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และพยายามรักษาไว้ซง่ึ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสำ�หรับการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้
มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึง่ จะทำ�ให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญของบริษทั
2. สิทธิในการรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีสทิ ธิในการรับทราบถึงผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี โดย
บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�เอกสารประกอบคำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีทค่ี รอบคลุมเนือ้ หาสาระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน
ทีผ่ า่ นมาของบริษทั ฯอย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯได้จดั ทำ�งบการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และครอบคลุมสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป โดย
งบการเงินของบริษทั ฯได้ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีทม่ี คี วามเป็นอิสระ และมีชอ่ื เสียงเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จัดทำ�รายละเอียดการคำ�นวณเงินปันผลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสำ�คัญต่างๆที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่นนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายที่ประกาศจ่าย
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษทั ฯจะอธิบายถึงเหตุผลและความจำ�เป็นหากบริษทั ฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลทีถ่ กู เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั นิ น้ั ได้ผา่ นการพิจารณา
กลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำ�ไรสมควรพอที่
จะทำ�เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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5. สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
5.1 การแต่งตัง้ กรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยบริษทั ฯ จะจัดทำ�รายละเอียดและ
ประวัตยิ อ่ ของกรรมการบริษทั แต่ละคนทีถ่ กู เสนอชือ่ เพือ่ เข้ารับการแต่งตัง้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ ครอบคลุมเนือ้ หาสาระสำ�คัญต่างๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชือ่ ประวัติ จำ�นวนปีทด่ี �ำ รงตำ�แหน่งและผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั
ทีผ่ า่ นมา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม) ตำ�แหน่งกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธสี รรหา อัตราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั อืน่ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เป็นต้น และกำ�หนดคำ�นิยามกรรมการอิสระ
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
5.2 การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึง่ ออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดและ
ข้อบังคับของบริษทั โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทำ�รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกต้อง
ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสำ�คัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำ�แหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกเสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อกำ�หนดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง รอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีผถู้ อื หุน้ จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษทั ฯจะจัดทำ�รายละเอียดข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน
และครอบคลุมเนือ้ หาสาระสำ�คัญต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชือ่ และเลขทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตของผูส้ อบ
บัญชี สำ�นักงานสอบบัญชีทส่ี งั กัด ความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี จำ�นวนปีทผ่ี สู้ อบบัญชีรายนัน้ เป็นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั ฯ(กรณี
เสนอแต่งตัง้ รายเดิม) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัด
ให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นจะผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมี
มติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพือ่ เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั กิ ารเข้าทำ�รายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่าอย่างมีสาระสำ�คัญของบริษทั โดยการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั นัน้ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด
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9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิพน้ื ฐานอืน่ ๆ เช่น การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการรับใบหุน้ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอ เป็นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ร่วมตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบริษทั เช่น การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็นต้น ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดทำ�
รายละเอียดในเรือ่ งดังกล่าวทีถ่ กู ต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนือ้ หาสาระสำ�คัญต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ โดย
เรือ่ งดังกล่าวจะผ่านการพิจารณากลัน่ กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติและผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั จึงมีนโยบายปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ดังนีผ้ ถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการซือ้ ขาย
หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ ต่างๆ เป็นต้น โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้
1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึง่ ทำ�ให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเรือ่ งสำ�คัญของบริษทั ฯ
1.2 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำ�เสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด
1.4 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้เป็น
อย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดทำ�เป็นฉบับภาษาไทยและเผลแพร่
พร้อมกับคำ�แปล
1.5 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ง
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการกำ�หนดเป็นลำ�ดับขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน มีการนำ�เสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
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1.6 บริษทั ไม่รดิ รอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ทีต่ อ้ งเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่าง ๆ และการ
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสำ�คัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกระทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จ�ำ กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็นต้น
1.7 บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมดำ�เนินตามลำ�ดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องตอบข้อซักถาม
อย่างเพียงพอ ในการเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ คณะกรรมการได้เป็นรายบุคคล
1.8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
1.9 ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถานทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซึง่ แสดงสถานที่
จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
เป็นไปตามนโยบายทีจ่ ะอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
1.10 บริษทั ฯจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมทีช่ ดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ซง่ึ บริษทั จะ
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ภายหลังจากทีส่ ง่ รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำ�เนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับขจัดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำ�คัญ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง
ในการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำ�รายการใด ๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว
นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำ�หนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกำ�หนดราคา และมูลค่า
ของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำ�รายงานดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั นัน้
จะคำ�นึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็นสำ�คัญ และเป็นไปตามเงือ่ นไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทัว่ ไป โดยราคาและ
เงือ่ นไขการค้าต่างๆ เสมือนทำ�รายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จะต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวก่อนการเข้าทำ�
รายการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทัง้ นี้ เว้นแต่
เป็นการเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยอันมีลกั ษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระทำ�
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กับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ิ
ไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ หรือบริษทั ฯ ย่อยสามารถดำ�เนินการได้ตามปกติและจัดทำ�รายงานสรุปเพือ่ รายงานให้กบั ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
อีกทัง้ บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)
และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ด้วย
การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำ�หนดนโยบายเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัททั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำ�ข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผย
ให้แก่ผู้อื่นหรือนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดำ�เนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัททราบว่า
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และจะต้อง
ไม่นำ�ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบ
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่า
ได้กระทำ�ผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะทำ�หนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และหากพบว่ามีการปฏิบัติอีกครั้ง จะทำ�การให้ออก
โดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ทั้งภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงาน และภายนอก เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการกำ�กับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสีย
หลายกลุ่มที่สำ�คัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนด
นโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้
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: บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคำ�นึง
ถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การดำ�เนินการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชือ่ ถือได้

พนักงาน

: บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษทั ฯสามารถ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้ได้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงานของบริษทั ฯ ด้วยความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ พัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งานทีด่ ดี แู ลรักษาสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม เพือ่
สร้างความมัน่ ใจและเป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯด้วยความมัน่ คงในอาชีพ
ผูบ้ ริหาร
: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และ
เป้าหมายทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มี
ความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเท
ให้กับการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้ได้
หุน้ ส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำ�คัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วยสนับสนุน
และผลักดันให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้ได้
บริษทั ฯจึงปฏิบตั ติ อ่ หุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ทเ่ี ป็นธรรมของทัง้ สองฝ่าย
และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า
: บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และสม่�ำ เสมอและมุง่ เน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใส
เท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสำ�คัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของลูกค้าอย่างสมํา่ เสมอ
และไม่นำ�ข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความสำ�คัญแก่ลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
คูค่ า้
: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัดทั้งจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
คูแ่ ข่ง
: บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบาย
ที่จะทำ�ลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือดำ�เนินการใดๆที่ ไม่สุจริตที่เป็นการทำ�ลาย
คู่แข่งของบริษัทฯ
สิง่ แวดล้อม
: บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทำ�การใด ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
ชุมชน/สังคม
: บริษัทฯ คำ�นึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน
รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ความ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐและ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วย
หน่วยงานกำ�กับดูแล
งานกำ�กับดูแลที่มีต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
รับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี
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บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะสร้างความคุม้ ครองสิทธิและปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันตามทีร่ ะบุขา้ งต้น เนือ่ งจากแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียกลุม่ ต่างๆ มีสว่ นช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กบั บริษทั อีกทัง้ ยังถือเป็นการสร้างความสำ�เร็จให้กบั บริษทั
ในระยะยาว บริษทั ฯ ได้ตะหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละกลุม่ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ทีท่ �ำ ขึน้ ระหว่างกัน รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ด�ำ เนินการใดๆ อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ ยเสียต่างๆ
บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อคิเห็นหรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั ผลกระทบ
หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ จากกการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือจาก
การปฏิบตั ขิ องพนักงานบริษทั เกีย่ วกับการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่งถึงการทุจริต การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่า
เทียมกัน หรือการกระทำ�ทีข่ าดความระมัดระวังผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บรัทฯ จะดำ�เนินการสอบสวนตามขัน้ ตอนการรับ
เรือ่ งร้องเรียนทีก่ �ำ หนดไว้ไม่เปิดเผยซึง่ ผูแ้ จ้งเบาะแส และถือปฏิบตั เิ ป็นความลับ เพือ่ คุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว
และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
การต่อต้านการทุจริต
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วย
การรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด เป็นต้น โดยห้าม
มิให้พนักงานทุกคนเรียกร้องของขวัญหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางมิชอบ
หรือการกระทำ�ใดๆ ทีอ่ าจนำ�ไปสูก่ ารแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือครอบครัว
แนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
บริษัทฯ กำ�หนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับ
ของกฎหมายคำ�สั่งบริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำ�หนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
สื่อสารของบริษัทโดยไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทและผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่น ทั้งนี้หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษ
ทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการเคารพปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ เป็นสิง่ ทีบ่ คุ ลากรทุกคนในบริษทั ตะหนักและให้ความสำ�คัญโดย
กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณบริษทั ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกำ�หนด และ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
บริษทั ฯ มุง่ เน้นให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ อ่ กันและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายด้วย
ความเคารพ ให้เกียรติซง่ึ กันและกันบนพืน้ ฐานศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำ�ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ ทีข่ ดั ต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายโดยแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ทีบ่ คุ ลากรทุกคนในบริษทั ต้องถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ซึง่ หากมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ�และถือเป็นการกระทำ�ผิดทางวินยั ด้วย
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อกิจกรรมทีอ่ าจมีผลต่อหลักมนุษยชนในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือและปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดย
บริษทั มีนโยบายอย่างชัดเจนทีจ่ ะไม่จา้ งแรงงานเด็ก ยึดมัน่ ในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างทางด้าน
เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่าง
เคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น�ำ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัตสิ ว่ นตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กบั บุคคลภายนอกหรือ
ผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รบั อนุญาตจากพนักงาน และได้มกี ารกำ�หนดให้มกี ารใช้ขอ้ บังคับเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านจัดทำ�เป็น
คูม่ อื ให้กบั พนักงานได้รบั ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งาน ผ่านการปฐมนิเทศก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
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ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิด
เห็นและคำ�แนะนำ�ของผู้ส่วนได้เสียทุกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ
บริษัท สามารถร้องเรียน แนะนำ� ติชม หรือแจ้งเบาะแสต่อ บริษัทได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย บริษัทให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูล
ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนและได้กำ�หนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในบริษัทฯ ได้จัดทำ�ช่องทางการ
ติดต่อ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสดังนี้
(1) เลขานุการบริษทั 			
: E-mail address : nita@takuni.com
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ		
: E-mail address : auditcom@takuni.com
(3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
: E-mail address : HR@takuni.com
(4) จดหมายทางไปรษณีย์ จ่อหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมาได้ท่ี
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสาร 02-455-2763

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับ
บริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดโดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี
รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีแนวปฏิบตั ิ แจ้งเตือนขอความร่วมมือจากกรรมการ และผูบ้ ริหารในการงดซือ้ ขาย หรือโอน
หลักทรัพย์ลว่ งหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำ�เนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษทั ได้ก�ำ หนด
นโยบายให้มกี ารรายงานการซือ้ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารต้องรายงานให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมการทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม และคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงการมีสว่ นได้เสียของตน
ต่อบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำ�รายงานใหม่ทกุ ปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษทั ฯ เท่านั้น เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง

รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร

หุน้ สามัญ
18 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2563

เปลีย่ นแปลง

นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

129,472,993

129,472,993

-

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

152,610,002

152,610,002

-

2,434,100

2,434,100

-

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
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การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ
ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำ�หนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผย
สารสนเทศที่สำ�คัญทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำ�หนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำ�หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)
- เว็บไซต์ของบริษทั (www.takuni.com)
- สือ่ สาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
- การให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ทีม่ าเยีย่ มชมกิจการ และพบปะกับผูบ้ ริหาร
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางไปรษณีย์
2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทได้นำ�เสนอข้อมูลสำ�คัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้
- ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการ เป็นต้น
- การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุม
การใช้ข้อมูลภายใน และ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์
เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- ข่าวบริษัท ประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนจึงมุง่ เน้นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์
สุจริต นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั สารสนเทศอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ จัดให้มนี กั ลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมให้
ช่องทางในการสือ่ สารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้นกั ลงทุนได้ซกั ถาม ตลอดจน
รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ
สำ�หรับผู้ที่สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัท โดยติดต่อผ่าน
ช่องทางดังนี้
- จดหมาย: นักลงทุนสัมพันธ์ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10160
- E-mail : nita@takuni.com / โทรศัพท์ : 092-252-1277 หรือ 024552888 ต่อ 811 / โทรสาร : 024552763

184

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทส่ี ามารถเอือ้ ประโยชน์ได้กบั บริษทั โดยเป็นผูม้ บี ทบาท
สำ�คัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำ�เนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทัง้ ยังให้
ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทั มีจ�ำ นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นไม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 5 ท่าน
โดยมีคณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด เพือ่ ทำ�หน้าทีถ่ ว่ งดุลในการออกเสียงพิจารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั 6 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ และคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม โดยบริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าวทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างชัดเจนเพือ่ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำ�เสนอวิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้แล้วภายใต้หวั ข้อ
โครงสร้างการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือ
รับทราบตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
• คณะกรรมการบริหาร
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารทัง้ สิน้ จำ�นวน 7 ท่าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าทีต่ าม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ สิน้ จำ�นวน 6 ท่าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำ�นาจ
หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทัง้ สิน้ จำ�นวน 6 ท่าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมทัง้ สิน้ จำ�นวน 7 ท่าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นคนละ
บุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำ�นาจโดยไม่จำ�กัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
(Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึง่ ต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษทั ประกอบด้วย
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของนโยบายกำ�กับดูแล
กิจการเนือ่ งจากเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั และจะส่งเสริมให้บริษทั มีความมัน่ คงและเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
สำ�หรับการกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงานนัน้ บริษทั ให้ความสำ�คัญเรือ่ งการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�นอกจากนี้ ภายหลังจากทีห่ นุ้
สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษทั จะถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามทีส่ �ำ นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการ
ดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำ�นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำ�หนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือน
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด และได้มีการเปิดเผยไว้ใน
งบการเงิน รายงานประจำ�ปี/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี แบบ
แสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนำ�เสนอโดยต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส การจัดทำ�งบการเงินดัง
กล่าวตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตจากสำ�นักงาน กลต. เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย และมีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ �ำ คัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำ�เนินการบนพืน้ ฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชือ่ ถือได้
และใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจำ�เป็นโดยกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� โดยใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำ�วาระต่างๆ ของการประชุมและดำ�เนินการจัดส่ง
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม
ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการ
ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2563 บริษทั จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั จำ�นวน 6 ครัง้
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินงาน บริษัทฯจึงได้กำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดให้มีผู้ที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายใน
โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำ�การตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั ฯได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด โดยคุณฤทัยชนก
สุภาพงษ์ เป็นผูต้ รวจสอบภายในปี 2563 เพือ่ ทำ�การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจ
สอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
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2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
2.1 คณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 คณะกรรมการบริหาร
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.6 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2.7 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อทําหน้าที่
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ คณะผู้บริหาร
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึง
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วย
ผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ มีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ มีวสิ ยั ทัศน์ รวมทัง้ จะต้องอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั เพือ่ จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง เต็มที่ และมีอาํ นาจใน
การตัดสินใจอย่างอิสระเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
2. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด รวมถึงไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึง
การขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีส่ าํ นักงานกลต. กําหนด
3. ควรผ่านการอบรมและได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
4. กรรมการบริษทั จะไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั
(รวมบริษทั ฯ) ในกรณีทก่ี รรมการคนใดคนหนึง่ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ เกินกว่า 5 บริษทั คณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการท่านดังกล่าว
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5. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ บริหารงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพือ่ มิให้กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ มีอาํ นาจบริหารและอนุมตั วิ งเงินไม่จาํ กัด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่
คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กํากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่
ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
2. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ
แล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตาม ความเหมาะสมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯอย่างน้อยทุกปี
4. ควบคุมและกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกําหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการ
สืบทอดงาน
5. กํากับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน
ข้อกาํ หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าํ คัญ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ
6. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่ กําหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
7. จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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8. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้
บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้า มี ) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดําเนินงานในเรื่องต่างๆของบริษัทฯ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
10. พิจารณาการจัดสรรเงินกำ�ไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดําเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เป็น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี อํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ ควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสาํ นักงานสอบบัญชีซง่ึ เป็น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ เงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจํา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ
เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี รวมทัง้ มีความรู้ ความสามารถทีเ่ ป็น ประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่ าจจะทําให้ตนต้องขาด คุณสมบัติ
ความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดาํ รงตาํ แหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดาํ รงตาํ แหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนดวาระ
การประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กบั คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ทุกคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญ ผู้บริหารระดับ
สูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกําหนดจํานวนองค์ประชุมขั้นต่ำ�
ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ครบถ้วน ต่อเนือ่ ง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครัง้
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถติดต่อเลขานุการบริษทั ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษทั มีหน้าที่ให้คาํ ปรึกษาแก่ คณะกรรมการ
บริษทั ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับ ดูแลกิจการที่ด จึงได้พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทําหน้าที่ ตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัท
สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดีการบริหารกิจการดําเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าที่ใน การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อ
ให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความ มั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควร กําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนด และมีคณ
ุ สมบัติในลักษณะเดียวกับทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศตลาด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดย
ไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติ สนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบ การเงินได้
5. เป็นผูท้ ่ีได้รบั ความเชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
6. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า มีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดย
การประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส และประจําปี และเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญในระหว่าง
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การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและ
จําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบ บัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัท
ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงาน กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบ
บัญชีเห็นว่าเป็นสาระสําคัญ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงาน ของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจําเป็น
10. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณีจําเป็น
11. จัดทาํ รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกปี
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
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14. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ ดังต่อไปนีซ้ ง่ึ อาจ มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพือ่
ดาํ เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำ�รงตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตํ
าแหน่
ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ
อประธานกรรมการบริษษัทัทโดยควรแจ้
โดยควรแจ้งเป็นหนังสือ
ําแหน่
งให้งให้
ยื่นยใบลาออกต่
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสําเนา
หนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก
ตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณี
ในกรณี
ที่ตทําี่ตแหน่
ําแหน่
งกรรมการตรวจสอบว่
งกรรมการตรวจสอบว่าางลงเพราะเหตุ
งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คราวออกตามวาระ ให้ให้คคณะกรรมการบริ
ณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี จํานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง หรือให้ประธาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจําเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดย
คําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ประชุม เว้นแต่
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ตรวจสอบที่บริษัทแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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5. ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและกําหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด มิให้แสดง
ความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถอื เอาความเห็นทีเ่ ป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสําคัญในกรณีทค่ี ะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าดอย่างไรก็ตาม ความเห็นของ กรรมการตรวจสอบคนอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้
ลงมติเห็นด้วยให้นาํ เสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษทั
7. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราวถัดไปเพือ่ ทราบทุกครัง้
8. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใดๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าว โดยตรงต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

คณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกําหนด คําสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ การขยายกิจการ กําหนดแผน
การเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำ�เนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติ
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4. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และกําหนด
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางานรวมถึงควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนด
5. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กําหนดไว้และกํากับดูแล
ให้การดําเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอก่อนทีจ่ ะนาํ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและ
อนุมตั ิ
7. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ ภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบ
อํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี าํ นาจอนุมตั กิ ารดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าวโดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงือ่ นไขการค้าปกติ ซึง่
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํ กับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
การประชุมกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ใน
กรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก กรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
ในทีป่ ระชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกําหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดวาระการประชุมและดําเนินการประชุม
3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ด้านการสรรหา
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่
คณะกรรมการกําหนดไว้ รวมถึงกําหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม
2. พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่
จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
• ด้านกําหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารสูงสุด พร้อมทัง้ นําเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดาํ รงตาํ แหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อได้
2. หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระกรรมการคนนัน้ จะต้อง
แจ้งให้บริษทั ฯทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ นุมตั ิในกรณีทก่ี รรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการฯที่พ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปก่อน
จนกว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณี
ในกรณีทที่ตี่ตําําแหน่
แหน่งงกรรมการสรรหาและพิ
กรรมการสรรหาและพิจจารณาค่
ารณาค่าาตอบแทนว่
ตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ
นอกจากถึงงคราวออกตามวาระ
คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่อ
ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการจึงจะครบองค์ ประชุมใน
กรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่
ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ
กรรมการคนหนึง่ มีง่ เมีสีเยสีงหนึ
ยงหนึง่ ในการลงคะแนน
ง่ ในการลงคะแนน เว้เว้นนแต่แต่กกรรมการซึ
รรมการซึง่ ง่ มีมีสสว่ ว่ นได้
นได้เสีเสียยในเรื
ในเรือ่ อ่ งใดไม่
งใดไม่มมสี สี ทิ ทิ ธิธิออกเสียลงคะแนน ใน
เรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
2. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงาน เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงตามความจำ�เป็น
4. ติดตามการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำ�หนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการจึงจะครบองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

198

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
1. กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิให้ครอบคลุมการทุจริตในทุกรูปแบบในการบริหารงานเพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามความจำ�เป็น
4. ติดตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานคำ�ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำ�หนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนในองค์กร รวมถึงบริษัทในเครือ
อย่างน้อย 6 คน
2. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการความยั่งยืนและ
กิจกรรมสังคม
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละด้านหรือเทียบเท่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมสังคมโดยตำ�แหน่ง
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม มีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี
2. กรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งอาจได้รบั การคัดเลือกเพือ่ เป็นตัวแทนของฝ่ายงานต่าง ๆ เข้ามา
ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมได้อกี
3. กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้ประธาน
คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อให้เป็น
คณะกรรมการแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
4. กรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมทีป่ ระสงค์จะลาออกจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยืน่ หนังสือลาออกต่อ
ประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
1. กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และความยัง่ ยืนของ บริษทั ฯ
2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคม
3. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานดำ�เนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
4. พิจารณาจัดทำ�งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน เพื่อเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
5. อนุมัติงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการแล้ว โดยทำ�เรื่องเบิกจ่าย
ตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
6. ติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำ�เนินการตามนโยบายความยั่งยืนและกิจกรรม
สังคมของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
7. สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ
การประชุม
1. คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ แล้วแต่ความจำ�เป็นและเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการความยัง่ ยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ จึงจะครบองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
5. ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา
สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่กรณีจำ�เป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำ�หนดวันประชุมให้เร็วกว่า
นั้นได้
6. ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม นอกจากประธานคณะกรรมการความ
ยั่งยืนและกิจกรรมสังคมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้
กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
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การรายงาน
คณะกรรมการความยั่ ง ยื น และกิ จ กรรมสั ง คมจะต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งน้ อ ย
ไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำ�ข้อมูลในรายงานประจำ�ปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้
• จำ�นวนครั้งในการประชุม
• จำ�นวนครั้งที่กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
• ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำ�หนด

3. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การในบริษทั ย่อย และยังให้น�ำ นโยบาย
และแนวปฎิบตั ติ า่ ง ๆ ให้บริษทั ย่อยนำ�ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ฯ
จะต้องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้

4. การกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และจะต้องไม่
นำ�ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ที่ได้
รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ และ/หรือข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้อง
หลีกเลีย่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
มิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษทั ฯ ด้วย โดยผูใ้ ดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำ�ผิดระเบียบของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรงและมีการกำ�หนดโทษโดยการตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อกั ษรและหากยังคงปฏิบตั จิ ะทำ�การไล่ออกโดยไม่จา่ ยค่าชดเชย
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันทำ�การถัดจากวันที่ทำ�รายการ และจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
1. คําจํากัดความ
“บริษัทฯ”		
หมายถึง		
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
“กรรมการบริษัทฯ” หมายถึง		
กรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
“พนักงาน”		
หมายถึง		
ผูบ้ ริหาร พนักงานประจํา พนักงานระหว่างทดลองงานและพนักงานที่มีกําหนด
					ระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนของบริษัท
“คู่ค้า”		
หมายถึง		
ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง		
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ บริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงานและ
					
ครอบครัว คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
2. จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำ�เนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเสมอภาค
การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวและการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ
ได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำ�ของตน (Accountability)
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-TermValue-Added Creation to Stakeholders)
5. ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)
3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
1.เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวรวมถึงมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
2.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
3.บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ และความชำ�นาญ
5.รายงานสถานะและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6.ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7.ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

202

3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
1. เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวรวมถึงมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
3. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ และความชำ�นาญ
5. รายงานสถานะและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
3.2 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการทำ�งานในลักษณะเป็นทีม
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำ�งาน
2. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคน
3. การแต่งตั้ง และการโยกยายรวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำ�ด้วยความเสมอภาค สุจริตใจและตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ� หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
4. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำ�หนดทิศทางการทำ�งานและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
8. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
9. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
3.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
1. ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัย
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้ง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
4. จัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำ�เนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
5. ดำ�เนินการโดยให้มีต้นทุนที่ เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานสากล
6. ให้ความสำ�คัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำ�เสมอ และไม่นำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
7. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

203

3.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า
1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
3. ไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
3.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
1.ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ เป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2.รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำ�เสมอ
3.ไม่เรียกไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้
3.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยเน้นชุมชนที่อยู่รอบบริเวณสำ�นักงานและคลังก๊าซของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์
2. ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
5. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิต่างๆตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดจนถึง
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ ดำ�เนินงานในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำ�รงตนหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์
ที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และวางตัวเป็นกลาง
อย่างเคร่งครัด
4. ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
5. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
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1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำ�งาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2) ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และเมื่อพ้นจากตำ�แหน่งไปแล้วต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็น
ความลับของบริษัทฯ ด้วย
3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ
4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทำ�สัญญาของบริษัทฯ
5) ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร ตั๋วอื่นๆ ขอเสนอเพื่อการ พักผ่อน ที่พักรับรอง หรือ
ข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯรวมถีงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
การประชุมคณะกรรมการชุดอื่นๆ
7. กรรมการบริษัทฯ และครอบครัว ต้องไม่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกับบริษัทฯ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ ที่
ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึง คู่ค้าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการ
บริษัทฯและครอบครัวสามารถซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุน หรือหน่วย
ลงทุน อันไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ถือหุ้นจนทำ�ให้เป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
ของทุนชำ�ระแล้วในบริษัทดังกล่าว
8. ไม่กระทำ�การใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ ดำ�เนินงานในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำ�รงตนหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตำ�แหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือ
จากบุคคลอื่นใด
3. ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติ และชื่อเสียงของตนเองและ
บริษัทฯ เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท ไม่กระทำ�ตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และ
ไม่เผยแพร่สื่อลามกต่างๆ เป็นตน
4. ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำ�การใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
5. หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯหรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ซึ่งหมายความ
รวมถึงการให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่างๆ การใช้เช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรม
เพื่อการกุศลและสาธารณะ
5.2 การปฏิบัติต่อบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ ทุ่มเทกำ�ลังกายและกำ�ลังความคิดในการทำ�งาน
โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
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3. เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ตาม
4. พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งไม่กระทำ�การใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของบริษัทฯ
5. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างประหยัดและดูแลมิให้สูญหายหรือเสียหาย อีกทั้งไม่น�ำ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ�หรือปกปิดการกระทำ�ใดๆที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรืออาจทำ�ให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำ�ใดๆที่ผิดกฎหมาย
7. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงินหรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน
9. ไม่ใช้อำ�นาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำ�นาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
10.มีความมุ่งมั่น มีจิตสำ�นึกที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษัทฯ ที่จะดำ�เนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้
นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบริษัทฯ โดยต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่ได้กำ�หนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
5.3 การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
1. เสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทฯโดยส่วนรวม
2. ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำ�ใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีปรับตนให้สามารถทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และ
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
3. ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำ�ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
4. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
5. ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
6. มีความสุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน และเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น
7. ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
8. หลีกเลี่ยงการนำ�เอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย
หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของบริษัทฯ
9. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่ผิดศีลธรรมต่อพนักงานอื่น
10.ไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำ�ดังกล่าวก่อให้เกิดความ เดือดร้อน รำ�คาญ หรือ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่บั่นทอนกำ�ลังใจเป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าวรวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของ
พนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผลพฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ
ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง คู่ค้า ที่บริษัทฯ
ติดต่อธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม พนักงานและครอบครัวสามารถซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
การลงทุนผ่านกองทุน หรือหน่วยลงทุน อันไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ถือหุ้นจนทำ�ให้เป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือ
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำ�ระแล้วในบริษัทดังกล่าว
2.พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่อง การทำ�ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำ�งานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. การรักษาความลับ
1.ไม่เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งรักษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือ
ข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
2.ไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทฯที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
3.ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯโดยตนเองไม่มี
อำ�นาจหน้าที่หรือเรื่องอันใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
1.กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ช้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูล
ภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
2.กรรมการและพนักงานควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะ
ของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
9. รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
1.จัดทำ�รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ โดยจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็น
ที่รับรองโดยทั่วไป
2.จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของบริษัทฯ และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. การจัดหา
1.วางตัวกับคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อครหาได้ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
เป็นพิเศษกับผู้ค้า/ผู้ขายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทำ�ให้เกิดการตัดสินใจเลือกจัดหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง
ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกราย
2.ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผู้ค้า/ผู้ขาย โดยไม่ทำ�ให้ผู้ค้า/ผู้ขาย รีบตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด
หรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรจะได้
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3. ไม่รับของกำ�นัล สินน้ำ�ใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรับรองจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่จัดขึ้นให้
เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่คู่ค้าเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องให้ หรือการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคู่ค้า สำ�หรับกิจกรรมภายในต่างๆ ทั่งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่
อาจจะมีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
4. ไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะจากคู่ค้าไม่ว่าในโอกาสหรือสถานการณ์ใดๆ และ
ไม่รับเงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น
5. ไม่เชิญ คู่ค้าเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริง หรือตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จัดหา
จากผู้ค้า/ผู้ขาย รายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความตั้งใจ และความสามารถ
ที่จะเข้าร่วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้นไม่ควรเชิญคู่ค้ามาประกวดราคาเพียงเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
สำ�หรับตั้งเงื่อนไขต่อรองกับผู้ค้า/ผู้ขาย รายอื่น หากต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใช้จ่าย หรือจัดทำ�งบประมาณ
จะต้องแจ้งให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย ทราบอย่างแจ้งชัดล่วงหน้า
6. ให้หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เข้าร่วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน หากรายหนึ่งรายใด
ร้องขอและได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปยังรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอด้วยหรือหากรายหนึ่งรายใดร้องขอ
และได้รับอนุญาตให้เลื่อนกำ�หนดวันส่งเอกสารการประมูลก็จะต้องแจ้งวันครบกำ�หนดใหม่นั้นให้รายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
7. รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยตัวเลข ราคา
หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายหนึ่งให้กับรายอื่นทราบ
8. ดำ�เนินการจัดหาอย่างโปรงใส่ ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
11. การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือการบันเทิง
1. พนักงานและครอบครัวต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ
2. พนักงานและครอบครัวอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมโดยของขวัญที่ได้รับหรือให้ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
3. ไม่รับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
12. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร
ของข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ดังกล่าวต่อผู้อื่น
2. หลีกเลี่ยงที่จะส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือสร้างความรำ�คาญต่อผู้อื่น
หรือฝ่าฝืนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
3. พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น จะกระทำ�การดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอำ�นาจเท่านั้น
4. พนักงานที่เข้าถึงเนื้อหาของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิด
5. พนักงานต้องไม่เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้
มีไว้สำ�หรับตน
6. พนักงานไม่ควรล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำ�ขึ้นเป็นการเฉพาะ และห้ามนำ�มาตรการดังกล่าว
ไปเปิดเผยโดยมิชอบอันจะทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
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7. ห้ามพนักงานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้
สำ�หรับตน
8. ห้ามกระทำ�ด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่าง
การส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้
9. ห้ามทำ�ให้เสียหาย ทำ�ลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
โดยมิชอบ
10.ห้ามกระทำ�ด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำ�งานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอขัดขวางหรือรบกวน
จนไม่สามารถทำ�งานตามปกติได้
11.ห้ามส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล
ดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
12.ห้ามกระทำ�โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ
หรือเป็นการกระทำ�ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
13.ห้ามนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
14.ห้ามนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง
ของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
15.ห้ามนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือ
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
16.ห้ามนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และผิดศีลธรรมที่ดีงาม
17.ห้ามเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ(13) (14) (15) หรือ (16)
18.ห้ามนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและ
ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้
โดยประการที่น่าจะทำ�ให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอาย
13. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
1. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯและพนักงานที่จะต้องรับทราบทำ�ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ต้องประเมินผลตนเองว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำ�หนด
3. วิธีการสอบถามข้อสงสัยและการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณ หรือการรับ ข้อร้องเรียนมีทางเลือก
ได้หลายช่องทาง ได้แก่
• ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับขั้น
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
ทั้งนี้การรายงาน และการร้องเรียนดังกล่าวต้องกระทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร
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14. วินัย
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทฯและพนักงานทุกคนต้องดำ�รงตนและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
สำ�หรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น
15. การบังคับใช้และปฏิบัติ
เอกสารชุดนี้จะถูกแจกจ่ายและลงลายมือชื่อรับทราบโดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯทั้งปัจจุบันและอนาคต พนักงานทุกท่าน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติที่ได้กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด รายละเอียดในเอกสารชุดนี้อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดทางธุรกิจ
แต่สามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความหรือการบังคับใช้กรุณาติดต่อผู้บังคับบัญชา
หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง ในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดหลักการนี้ หรือได้รับการตักเตือนทางวินัยก่อนแล้ว
อาจส่งผลกระทบให้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นให้พ้นสภาพการจ้างงาน
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เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร
พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็นไปตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและ
แนวปฎิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2563 ของบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม ซึง่ ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards
-TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำ�นวน 5 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญในการจัดทำ�งบการเงิน การปรับปรุง
รายการบัญชีซง่ึ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการ
บัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้
สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ
ทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และ
ได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

211

การรายงาน
คณะกรรมการความยั่ ง ยื น และกิ จ กรรมสั ง คมจะต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งน้ อ ย
ไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำ�ข้อมูลในรายงานประจำ�ปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้
• จำ�นวนครั้งในการประชุม
• จำ�นวนครั้งที่กรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
• ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำ�หนด

3. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การในบริษทั ย่อย และยังให้น�ำ นโยบาย
และแนวปฎิบตั ติ า่ ง ๆ ให้บริษทั ย่อยนำ�ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้การปฏิบตั งิ านและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ฯ
จะต้องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้

4. การกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และจะต้องไม่
นำ�ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ที่ได้
รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ และ/หรือข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้อง
หลีกเลีย่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
มิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษทั ฯ ด้วย โดยผูใ้ ดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำ�ผิดระเบียบของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรงและมีการกำ�หนดโทษโดยการตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อกั ษรและหากยังคงปฏิบตั จิ ะทำ�การไล่ออกโดยไม่จา่ ยค่าชดเชย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองทรัพย์ของ
ตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการมาถือครอง และ
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การถัดจากวันทีท่ �ำ รายการ และจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสำ�นักงาน
ก.ล.ต.
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การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ ง และมีประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพ
การตรวจสอบทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฎิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชีทร่ี ายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำ�หรับปี 2564 ซึง่ ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามปัจจัย
เสีย่ งขององค์กร รวมทัง้ กำ�หนดขอบเขตการปฎิบตั งิ านตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการทำ�งานทีม่ สี าระสำ�คัญ

การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ปฎิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างเคร่งครัด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน โดยกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงาน ทุกระดับมีจติ สำ�นึก
ในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่�ำ เสมอและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้จดั ทำ�นโยบายต่อต้านคอรัปชัน่ อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริษทั ได้
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้
รับการรับรองให้แป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของภาคเอกชนไทยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ นางสาว
วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4795 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7789 หรือ
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9052 ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2564

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความ
โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุ
สมผล
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ สำ�หรับปี 2563 ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมีการปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส เชือ่ ถือได้
รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพดีขน้ึ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง

(นายเจริญ ประจำ�แท่น)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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