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สารจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวนหลาย
อย่างโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ทีแ่ พร่ระบาดไปทัวโลก
่
ส่งผลกระทบต่อกาลังซือ้ ทีล่ ดลงและ
หนี้สนิ ภาคครัวเรือนที่สูงขึน้ ภาคธุรกิจจึงต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดขี น้ึ
สาหรับธุรกิจจาหน่ ายและจัดส่งก๊าซ ซึง่ เป็ นหนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่ม
บริษทั ได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ทาให้ผบู้ ริโภคไม่เดินทาง ลูกค้าบางรายหยุดหรือลดกาลัง
การผลิ ต ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณการขายแก๊ ส ลดลงอย่ า งมากจากปี ก่ อ น ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปจั จัยลบต่ างๆ เป็ นอย่างดี จึงได้ดาเนินการ
ติด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ชิด พร้อ มทัง้ ก าชับ ให้ผู้บ ริห ารด าเนิ น การหา
มาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างน้ ามันและแก๊ส และธุรกิจให้บริการทดสอบความปลอดภัย
ทางวิศ วกรรมส าหรับ ปี 2564 มีอ ัต ราก าไรเพิ่ม สู ง ขึ้น จากปี ก่ อ น ท าให้ ผ ล
ประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษทั ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ยังคงกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อ ลดความเสี่ย งที่เ กิด จากธุร กิจ แก๊สและน้ า มัน โดยคาดว่ าในปี 2565 กลุ่ ม
บริษทั จะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้ลงทุนไปตัง้ แต่ปี 2563
รวมทัง้ มีรายได้จากธุรกิจปลูกและจาหน่ายกัญชง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้เติบโต เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผู้ถือหุน้ โดยได้ดาเนินการติดตามนโยบายและกากับดูแล
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใสอย่างสม่าเสมอเพื่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝา่ ยได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มที่
ในนามคณะกรรมการของบริษทั ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุ นการดาเนินงาน
ของบริษัท ฯตลอดมา รวมถึง ผู้บ ริห าร พนั ก งาน ส าหรับ ความมุ่ ง มัน่ ในการ
ดาเนินงานอย่างเต็มกาลัง คณะกรรมการบริษทั ทุกท่านจะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มทีใ่ นการนาพาบริษทั ฯ ให้ผ่านพ้นอุปสรรค เพื่อให้กา้ วต่อไปด้วยความยังยื
่ น

นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ในช่วงปี ทผ่ี ่านมา กลุ่มบริษทั ยังคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ทาให้รายได้ก ลุ่ ม
บริษัทลดลงจาก 3,078.34 ล้านบาท เป็ น 2,729.21ล้านบาท คิดเป็ นการลดลง
ร้อยละ 11.34 โดยรายได้ท่ลี ดลงเกิดจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างน้ า มันและแก๊ส
และธุ ร กิจ จ าหน่ า ยแก๊ ส อย่ า งไรก็ต ามผลการด าเนิ น งานของธุ ร กิจ รับ เหมา
ก่อสร้างน้ ามันและแก๊ส และธุรกิจให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
สาหรับปี 2564 มีอตั รากาไรเพิม่ สูงขึน้ จากปี ก่อน ทาให้ผลประกอบการโดยรวม
ของกลุ่มบริษทั ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
รายได้จากธุรกิจขายแก๊สในปี 2564 ลดลงจาก 509.92 ล้านบาทในปี
2563 เหลือ รายได้จ านวน 409.90 ล้า นบาท คิด เป็ น การลดลงร้อ ยละ 19.61
เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ ระหว่างงวดลดลง 4.97% ประกอบกับปริมาณขายแก๊ส
รวมของบริษทั ลดลง 15.44% เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยปริมาณการขาย LPG ใน
ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปี ก่อน 26.84% และ 6.02% ตามลาดับ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้
พลังงานในภาคขนส่งลดลง และกาลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลง ส่งผล
ให้ความต้องการใช้ LPG ในกระบวนการผลิตลดลงตามไปด้วย
รายได้จากธุรกิจขนส่งทางบกในปี 2564 ลดลงจาก 17.60 ล้านบาทในปี
2563 เหลือ 12.83 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 27.10 เนื่องจากในปี 2564
กลุ่มบริษทั สิน้ สุดสัญญาการให้บริการขนส่งแอมโมเนียจากผูว้ ่าจ้าง อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปในส่วนงานขนส่ง LPG กับบุคคลภายนอกเพิม่
มากขึน้ ทาให้รายได้ในส่วนงานดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จานวน 9.18 ล้านบาท เมื่อเทียบ
จากปี ก่อน
รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 ลดลงจาก 2,326.54 ล้าน
บาทในปี 2563 เหลือ 2,197.58 ล้านบาท คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 5.54 เนื่องจาก
การรับเหมาก่อสร้างคลังแก๊ส LPG ได้แล้วเสร็จและส่งมอบครบถ้วนแล้วในไตร
มาส 3 ปี 2563 ประกอบกับส่วนงานรับเหมาก่อสร้างน้ ามันและแก๊สของบริษทั
ย่อย รายได้ลดลงเนื่องจากงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท้ายโครงการ รวมทัง้ โครงการ
ใหม่ท่ไี ด้รบั การว่าจ้างในไตรมาส 3 และ 4 อยู่ในช่ว งเริ่มต้นของงานก่อสร้าง
ส่งผลให้มสี ดั ส่วนการส่งมอบงานน้อย ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั มีงานรับเหมาก่อสร้าง
น้ามันและแก๊สทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รบั รูร้ ายได้ จานวน 4,156 ล้านบาท
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รายได้จากการให้บริการทดสอบความปลอดภัยในปี 2564 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ จี านวน 101.37 ล้านบาทเป็ น
107.39 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.94 เนื่องจากรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกเพิม่ ขึน้ 14.85%
โดยรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกสาหรับปี 2564 คิดเป็ นสัดส่วน 64.31% ของรายได้จากการให้บริการ
ทดสอบความปลอดภัย เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ สี ดั ส่วนรายได้เพียง 59.31%
นอกจากนี้ในปี ท่ผี ่านมา กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้เปิ ดตัวโครงการหมู่บ้านจัดสรร
“ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิร์นลักซ์ชวั รี่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ
ได้รบั ผลตอบรับเป็ นอย่างดี โดยปจั จุบนั มีลูกค้าจองแล้ว จานวน 73 หลัง จากจานวนบ้านทัง้ หมดในโครงการ 93 หลัง
กลุ่มบริษทั คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านและรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรได้บางส่วนในปี 2565
สาหรับธุรกิจปลูกและจาหน่ายกัญชง ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตปลูกและเริม่ ดาเนินการก่อสร้างระบบการปลูกแล้วในปี
2564 กลุ่มบริษทั คาดว่าจะสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตชุดแรกในปี 2565
นอกจากนี้กลุ่มบริษทั ยังคงเน้นการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากธุรกิจเดิม และสร้างการเติบโตให้กบั กลุ่มบริษทั ได้อย่างยังยื
่ น
สุดท้ายนี้ ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจลงทุนในบริษทั และขอยืนยันว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานทุก
คนได้ทางานอย่างหนักมาตลอดปี เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษทั และจะพยายามทาต่อไปให้ดขี น้ึ เรื่อยๆ

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

4

คณะกรรมการ

1. นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ /1
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ /2
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายคณิ ต วัฒนวิ เชียร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์
กรรมการ(ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
/ ประธานกรรมการ
/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
/ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริต

5. นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชกิ จ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์
กรรมการ(ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) / ประธาน
กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษทั

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว /3
กรรมการ(ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : /1 นายกวีว ฒ
ั น์ ทรงสกุ ล เกีย รติ ได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน จากมติท่ีป ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
: /2 นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
: /3 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้
ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
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ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหาร

1. นางสาวนิ ตา ตรีวีรานุวฒ
ั น์ /1
ประธานกรรมการบริหาร , ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ, รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย, รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

2. นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ /2
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

3. นายอุดม มีพวงผล

4. นางฐิ ติมา ธนาปกิ จ
กรรมการบริหาร , รองกรรมการฝา่ ยบัญชีและฝา่ ย
การเงิน

5. นางสาวกาญจนา ริ มพณิ ชยกิ จ
กรรมการบริหาร

6. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : /1 นางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้ า ที่บริหาร /กรรมการผู้จดั การ จากมติท่ปี ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นรองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย โดยมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565
: /2 นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นรองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่
1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565
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โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจจาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กาหนด วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อการ
ขยายตัวและเติบโตในอนาคตไว้ดงั นี้
กลุ่มบริษทั ฯ กาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวม เพื่อให้ขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกัน
ทุกบริษทั ในกลุ่ม โดยประกอบธุรกิจในลักษณะทีส่ ามารถเกือ้ หนุนกันได้ ประกอบกับเน้นการทาธุ รกิจแบบครบวงจรแก่
ลูกค้าแต่ละราย ทัง้ การจาหน่ ายก๊าซ การขนส่งก๊าซ การให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซ การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ
และให้คาปรึกษาทางด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมระบบก๊าซเพื่อให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า รวมทัง้ เป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ไปพร้อมกัน

วิสยั ทัศน์

เป็ นหนึ่งในผูน้ าธุรกิจ
พลังงาน มุง่ เน้น
คุณภาพและความ
ปลอดภัย

พันธกิจ
01

ขยายการดาเนินธุรกิจแบบ
บูรณาการเพื่อเพิม่ ศักยภาพขององค์กร

02

ให้บ ริก ารอย่ า งมือ อาชีพ โดยพัฒ นา
ประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

03

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
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เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊
จากัด (มหาชน) : TG
TG กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ทีจ่ ะเพิม่ การลงทุนในธุรกิจอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับพลังงาน
เพือ่ กระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ
ทีเ่ กิดจากความผันผวนของราคาน้ามัน
ทัง้ นี้ การกระจายการลงทุนจะคานึงถึงการรักษาสภาพคล่อง
โดยรวมของกิจการให้มากทีส่ ุด โดยได้ลงทุนในบริษทั ร่วม เพือ่
พัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรร
“ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชัน้
สไตล์โมเดิรน์ ลักซ์ชวั รี่ โดยมีการเปิดตัวโครงการไปแล้ว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รบั ผลการตอบรับ
โครงการเป็นอย่างดี

บริ ษทั ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จากัด : TT
บริ ษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม
จากัด : RE
RE กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
โดยจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังการให้บริการทดสอบและ
ตรวจสอบทางวิศวกรรมในลักษณะ Non-Destructive Testing
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ NGV
และน้ามัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐทีม่ กี ารขยาย
กฎระเบียบเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในส่วนดังกล่าว
รวมทัง้ จะมุง่ เน้นการให้บริการในลักษณะการอบรม
เรือ่ งการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการประกอบ
ธุรกิจของ RE ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือเพิม่ ขึน้ อีกด้วย
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TT กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
โดยจะมุง่ เน้นไปยังการให้บริการติดตัง้ ระบบท่อ
ก๊าซอุตสาหกรรม ทัง้ การติดตัง้ ระบบใหม่และการ
บารุงรักษาระบบ โดยเน้นการขยายกลุ่มลูกค้าไป
ยังในโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ รักษายอดขายโดยรวมของบริษทั

บริ ษทั จีแก๊ส
โลจิ สติ กส์ จากัด : GG
GG กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ โดยจะ
ขยายการให้บริการขนส่งไปยังลูกค้านอกกลุ่มบริษทั
เพิม่ ขึน้ จากปจั จุบนั ทีม่ งุ่ เน้นการให้บริการขนส่ง
LPG แก่ TG เป็นหลัก เพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
แสวงหารายได้รวมทัง้ ขยายการให้บริการขนส่ง
ทางบกอื่นๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ NGV วัสดุ
ก่อสร้าง และกรดซัลฟูรกิ

บริ ษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) : CAZ
CAZ กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการ
รับเหมาก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตัง้ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่
ลูกค้ากาหนดในลักษณะ Engineering Procurement
Construction (EPC) เพือ่ รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการ
มาตรฐานและคุณภาพสูง

บริ ษทั ทาคูนิ แลนด์
จากัด : TL
TL ดาเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใน
ระหว่างปี 2563 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายทีด่ นิ
เพือ่ พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยให้กบั บริษทั ร่วม

บริ ษทั ทาคูนิ
เทรดดิ้ ง จากัด : TD
TD ดาเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจาหน่ายอุปกรณ์
รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
และหรือผลิตภัณฑ์อน่ื ทีเ่ กีย่ วเนื่องทุกชนิด โดยในปี
2562 ได้ลงทุนในบริษทั ร่วมทีป่ ระเทศไต้หวัน เพือ่ ผลิต
และจาหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยขณะนี้อยูร่ ะหว่าง
การทดสอบรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ากับกรมการขนส่งที่
ประเทศไต้หวัน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เมษายน 2557
แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน พร้อมกับเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จาก 10 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ และ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท (400 ล้านหุน้ ) เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 100 ล้านหุน้
ให้แก่ประชาชนทั ่วไป ยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มกราคม 2554

ธันวาคม 2556

กันยายน 2554

เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เป็ น150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนใน
การดาเนินงานของบริษทั และซือ้ รถ
ขนส่งก๊าซของบริษทั

ย้ายสานักงานใหญ่มายัง 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ

ก่อสร้างคลังก๊าซ LPG ขนาด 1,000 ตัน ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจติ ร
และขยายการจัดจาหน่ายก๊าซ LPG ในพืน้ ทีภ่ าค
กลาง และภาคเหนือตอนล่าง

2556

2554
2555

2557

2553
พฤษภาคม 2553
เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเป็ น 50
ล้านบาท เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบกิจการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิงตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้า
น้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และเริม่
จาหน่ ายก๊าซ LGP ไปยังสถานีบริการทัง้ ใน
เขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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สิ งหาคม 2555
เริม่ ก่อสร้างคลังก๊าซที่ จ. ปทุมธานี

ธันวาคม 2555

เพิ่ม ทุ นจดทะเบียนและทุ นชาระแล้วของบริษทั ฯ เป็ น 130 ล้านบาท
เพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน โดยการออกหุ้นเพิม่ ทุนเพื่อเป็ นการจ่ายชาระการซื้อหุ้นของ
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด และ
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด จากครอบครัวตรีวรี านุ วฒ
ั น์เพื่อรวม
เข้าเป็ นบริษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน นอกจากนัน้ ในการปรับ
โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ขายหุน้ ในสถานีบริการ
ก๊ าซ และโรงบรรจุก๊าซซึ่งตนเองถทอครองอยู่ใ ห้แก่ ผู้ถือ หุ้นเดิม ของ
บริษทั ดังกล่าวเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีนาคม 2558
ลงทุนในบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด เพื่อกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ ามันในแถบภาคตะวันออก

มกราคม 2560

ลงทุนในบริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (TL) เป็ นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนใน
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนทีช่ าระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการ
ขยายธุรกิจในกลุ่มบริษทั ให้เติบโตขึน้

ธันวาคม 2563
บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด (TL) จาหน่ายทีด่ นิ ให้กบั บริษทั
ร่วม เพื่อพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรร “ทวี เพชรเกษมกาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิรน์
ลักซ์ชวั รี่ โดยมีการเปิ ดตัวโครงการไปแล้วในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 และได้รบั ผลการตอบรับโครงการเป็ น
อย่างดี

2558

เมษายน 2564
ลงทุนในบริษทั วัชพืชไทย จากัด
(TWEED) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ าเนิน
ธุรกิจปลูกและจาหน่ายกัญชาชง
ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนทีช่ าระแล้ว

2563
2564

2560
2559

2562

มกราคม 2559

มกราคม 2562

เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้านบาท และ
เรียกชาระแล้วเป็ น 400 ล้านบาทเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนในการขยายกิจการของบริษทั ฯ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด มหาชน (CAZ) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ได้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรกจานวน 80,000,000 หุน้ และเริม่ การซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 หลังจากที่เสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนทั ่วไปแล้ว ซี เอ แซด ยังคงสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ซึ่งยังคงต้องจัดทา
งบการเงินรวม โดยส่วนแบ่งกาไรที่เป็ นของบริษทั ใหญ่ท่มี าจาก ซี เอ แซด จะลดลงจาก
ร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64

ออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิใ นการจองซื้อ หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) รุ่ น ที่ 1 (TAKUNI-W) จ านวน
400,000,000 หน่ วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้น
เดิมของบริษทั ฯ

เมษายน 2562
ลงทุนในบริษทั ทาคูนิ เทรดดิ้ง จากัด (TD) เป็ นบริษทั ที่ดาเนิ นธุรกิจผลิต ประกอบและ
จาหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และหรือผลิตภัณฑ์
อื่นที่เกี่ยวเนื่ อ งทุ กชนิ ด โดยลงทุ นในสัดส่ว นร้อ ยละ 99.70 ของทุ นที่ชาระแล้ว ทุน จด
ทะเบียน 1 แสนบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการขยายธุรกิจในกลุ่มบริษทั ให้เติบโตขึน้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจระหว่าง 2562 - 2564 แสดงได้ดงั นี้
รายได้จากธุรกิ จ
1. จัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซ LPG
2. บริการขนส่งทางบก
3. บริการรับเหมาก่อสร้าง

4. จาหน่ายอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ระบบแก๊ส
5. บริการทดสอบและตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
6. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมรายได้จากการขาย/บริการ

TG
GG
TG,TT,
CAZ,
JKEC
TT
RE
TL

ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ
409.90 15.02
12.83
0.47
2,197.58 80.52

1.51
107.39

ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
509.92 16.56
742.39 24.13
17.59
0.57
15.58
0.50
2,326.54 75.58 2,228.33 72.42

0.06
3.93

3.70
101.37

0.12
3.29

2,729.21 100.00

119.22
3,078.34

3.88
100.00

2.06
88.53

0.07
2.88

3,076.89 100.00

ธุรกิจจัดหาจัดจาหน่ ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ธุรกิจจัดหาและจาหน่ายก๊าซ LPG โดยบริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 (“ผูค้ า้ ตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้
สามารถจาหน่ายก๊าซ LPG ให้กบั ภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมได้
บริษทั ฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลันน
่ ้ ามัน และผูค้ า้ ตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัด
จาหน่ ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปี้ ยนแก๊ส” ให้กบั สถานีบริการก๊าซ LPG โรงบรรจุ
แก๊สทีเ่ ป็ นตัวแทนค้าต่างของบริษทั ฯและภาคอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ก๊าซ LPG ซึง่ บริษทั ฯ มีรายได้
จากการจ าหน่ า ยก๊ า ซ LPG ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ประเภทสถานี บ ริ ก ารก๊ า ซ LPG และโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นสัดส่วนร้อยละ 88 ของการจาหน่ ายก๊าซ LPG ทัง้ หมด โดยบริษทั ฯมีลูกค้า
สถานีบริการ 73 รายทัวประเทศ
่
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาค
เครื่องหมาย
ตะวันออก สาหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนัน้ มีจานวน 41 รายทัง้ ในอุตสาหกรรมการ
การค้า
ผลิตเซรามิค สิง่ ทอ บรรจุภณ
ั ฑ์ โคนม ผลิตสีทาบ้าน และลวดเชื่อม
ั
แชมป์เปี้ ยน แก๊ส
ปจจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตให้สามารถจาหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน
โดยสารองก๊าซ LPG ตามทีก่ ฎหมายกาหนดทีค่ ลังก๊าซของบริษทั ฯในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
พิจติ รและจังหวัดปทุมธานี
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การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG
แจ้งปริมาณ
ค้าประจาปี
ต่อภาครัฐ

ซือ้ ก๊าซผูค้ า้
มาตรา 7
รายอื่น

ขนส่งและจัดเก็บที่
คลังก๊าซของบริษทั

ส่งก๊าซให้ลกู ค้า

ซือ้ ก๊าซจาก
ปตท.
ในการจัดหาก๊าซ LPG นัน้ แต่ ละปี บริษัทฯ จะต้องยื่นขออนุ มตั ิปริมาณค้าก๊าซ LPG ประจาปี ต่อกรมธุรกิจ
พลังงานและส่งรายงานแจ้งปริมาณการขายก๊าซ LPG ทุกเดือน พร้อมทัง้ สารองก๊าซ LPG ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของ
ปริมาณการค้าทีย่ ่นื ขออนุ มตั ิ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาอนุมตั ปิ ริมาณค้าตามศักยภาพในการขายของบริษทั ฯ
โดยดูจากปริมาณขายทีเ่ กิดขึน้ จริง ทัง้ นี้บริษทั ฯ สามารถยื่นขออนุมตั ปิ ริมาณค้าเพิม่ ขึน้ ได้หากพิจารณาเห็นว่าปริมาณ
การขายมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เกินกว่าปริม าณการค้าทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั อนุ ญาตให้สามารถจาหน่าย
ก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยสารองก๊าซ LPG ตามทีก่ ฎหมายกาหนดทีค่ ลังก๊าซของบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดพิจติ ร และจังหวัดปทุมธานี
ภายหลังบริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั ปิ ริมาณการค้าประจาปี จากกรมธุร กิจพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะดาเนินการจัดหา
และรับก๊าซจากปตท. หรือผูค้ า้ ตามมาตา 7 รายอื่นๆ ปจั จุบนั บริษทั ฯ จัดหาก๊าซ LPG จากสองแหล่งหลักคือ
1. ผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจโรงแยกก๊าซและโรงกลันน
่ ้ ามัน เช่น บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
และบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นต้น ซึง่ มีสดั ส่วนการจัดซือ้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 53 ของปริมาณ
การจัดซือ้ ทัง้ หมด โดยส่วนใหญ่เป็ นการจัดซือ้ จากปตท.
2. ผูค้ า้ ตามมาตรา 7 รายอื่น โดยมีสดั ส่วนการจัดซือ้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 47 ของปริมาณก๊าซ LPG ทีจ่ ดั ซือ้
ทัง้ หมด
บริษทั ฯ ทาสัญญาซือ้ ก๊าซ LPG กับปตท. และผูค้ า้ มาตรา 7 รายอื่น โดยแจ้งแผนการจัดซือ้ ในแต่ละเดือนให้กบั
ผูจ้ าหน่าย รวมทัง้ มีการทบทวนและยืนยันปริมาณการซือ้ ทุกเดือน

13

การจาหน่ ายให้ กบั ลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ
บริษัทฯ มีทมี งานฝ่ายขายทาหน้าทีต่ ิดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสังซื
่ อ้ และกระตุ้นให้
เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมการขาย โดยความถีใ่ นการสังซื
่ อ้ ของลูกค้าขึน้ อยู่กบั ปริมาณ
ขายของแต่ละสถานีบริการ เมื่อได้รบั คาสังซื
่ ้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท.หรือผู้ค้าตาม
มาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กบั ลูกค้า โดยเกณฑ์ในการเลือกคลังก๊าซทีจ่ ะไปรับก๊าซนัน้ จะพิจารณาจากระยะทางการ
ขนส่งไปยังลูกค้า ราคาก๊าซของแต่ละคลัง และค่าผ่านคลังกรณีท่ตี ้องมีการเปลี่ยนถ่ายก๊าซ ทัง้ นี้ปจั จุบนั บริษทั ฯ รับ
ก๊าซ LPG จากปตท. ทีค่ ลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังก๊าซนครสวรรค์ และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังก๊าซของ
ผูค้ า้ มาตรา 7 รายอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทัง้ นี้ ในการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซทุกครัง้ จะต้องออกใบกากับ
การขนส่งซึง่ ระบุปริมาณก๊าซทีข่ นส่งและสถานทีป่ ลายทาง
ภาพรวมการจัดซือ้ และขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษทั

คลังปตท.
(นครสวรรค์)

คลัง TG
(พิจติ ร)

คลังปตท.
(บ้านโรงโป๊ะ)

คลัง TG
(ปทุมธานี)

15 ตัน

คลังปตท.
(PTT Tank)

รับและเปลีย่ น
ถ่ายก๊าซสูค่ ลัง

8 ตัน / 4 ตัน

ลูกค้า
(ภาคเหนือตอนล่าง)

8 ตัน / 4 ตัน

ลูกค้า
(กทม. / ภาคกลาง)

ขนส่งทางเรือ

คลังผูค้ า้
มาตรา 7 รายอื่น

8 ตัน / 4 ตัน

สาหรับการจัดส่งก๊าซให้กบั ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษทั ฯ จะรับก๊าซจาก
คลังบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการขนส่งทางบกโดยรถขนส่งก๊าซขนาดบรรจุ 15 ตันหรือการขนส่งทางน้าโดย
เรือขนส่งก๊าซ ซึง่ ก๊าซทัง้ หมดจะถูกขนส่งไปยังคลังของบริษทั ฯ ใช้บริการเพื่อรับและเปลีย่ นถ่ายก๊าซสู่รถบรรทุกขนาด
บรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน รวมทัง้ ใช้เป็ นจุดกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งให้กบั ลูกค้า
การใช้บริการคลังก๊าซเพื่อเปลีย่ นถ่ายก๊าซของบริษทั ฯ เป็ นการบริหารต้นทุนการขนส่ง เนื่องด้วยลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ซึง่ กฎหมายได้กาหนดมิให้เปลีย่ นถ่ายก๊าซระหว่างคันรถทาให้โดยปกติการขนส่ง
ก๊าซแต่ละเทีย่ วจะจัดส่งให้กบั ลูกค้าเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตามในกรณีทล่ี กู ค้าอยู่ใกล้กบั คลังก๊าซทีบ่ ริษัทฯ จัดซือ้ ก๊าซ
บริษทั ฯ จะใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าโดยตรง
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สาหรับการขนส่งก๊าซให้กบั ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะรับ
ก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันในการขนส่งไปยังลูกค้าและรับก๊าซ
จากคลังของบริษทั ฯ จังหวัดพิจติ ร ไปยังลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง
ทัง้ นี้ สาหรับการขนส่งก๊าซทางบกทัง้ หมดของบริษทั ฯ นัน้ ดาเนินการโดย บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด ซึง่
เป็ นบริษทั ย่อยและเป็ นผูข้ นส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543

คลังก๊าซของบริ ษทั ฯ
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั มีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็ นจุดกระจายสินค้าและสารองก๊าซ ดังนี้
คลังก๊าซ
ที่ตงั ้
ปริมาณความจุ (ตัน)
1. พิจติ ร
นิคมอุตสาหกรรมพิจติ ร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนอง
1,000
หลุม อ. วชิรบารมี จ. พิจติ ร
2. ปทุมธานี
ต.บ้านปทุม อ. สามโคก จ. ปทุมธานี
400

บริษทั ฯ ใช้คลังก๊าซในจังหวัดพิจติ ร และจังหวัดปทุมธานีเป็ นจุดกระจายสินค้าและเป็ นคลังสารองก๊าซ LPG
ตามกฎหมายของบริษทั ฯ โดยปจั จุบนั มีการสารองอยู่ท่ี 500 ตัน ซึง่ บริษทั ฯ มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซรับเข้า -ออก
ตลอดเวลา

ช่องทางการจาหน่ าย
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม บริษทั ฯ จึงใช้
วิธกี ารติดต่อโดยตรงกับลูกค้าโดยมีทมี งานฝ่ายขายเป็ นผู้ทาหน้าที่ติดต่ อดูแลลูกค้าแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทัวถึ
่ ง และด้วยลักษณะธุรกิจของลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ คี วาม
ต้องการใช้ก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่อง ทีมงานฝา่ ยขายจึงต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซของลูกค้า และนาเสนอการขายตามระยะเวลาทีค่ าดว่าลูกค้าจะต้องสังซื
่ อ้ ก๊าซเพิ่มเติมเพื่อ
เป็ นการกระตุ้นให้เกิดการสังซื
่ อ้ นอกจากนี้ยงั สามารถนาเสนอการบริการอื่นของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจของ
ลูกค้าได้อกี ด้วยเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น การให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์
นิรภัยสาหรับระบบก๊าซภายในสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทาการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด เป็ นต้น
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การติ ดต่อลูกค้ารายใหม่
บริษัทฯ ใช้วธิ กี ารติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยฝ่ายขายจะเป็ นผูต้ ดิ ต่อขายก๊าซ LPG และเสนอการบริการ
ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าในพื้นทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ สาหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เช่น หนังสือรับรอง
บริษทั ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบทะเบียนผูค้ า้ เป็ นต้น และประเมินระยะทางและค่าขนส่งจากคลังก๊าซทีอ่ ยู่ใกล้ทส่ี ดุ
โดยเป็ นคลังก๊าซของบริษทั ฯ หรือผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ทีบ่ ริษทั ฯ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายก๊าซด้วย จากนัน้ จึงให้ผบู้ ริหารพิจารณา
การกาหนดราคาขาย การให้วงเงินและระยะเวลาชาระหนี้ โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าซึง่ โดยเฉลีย่ ลูกค้า
จะมีระยะเวลาชาระหนี้ประมาณ 15-30 วัน

การตลาดและการแข่งขัน
จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ ามันในช่วงทีผ่ ่านมาประกอบกับประกอบกับ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ทาให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวม
ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการขายก๊าซ LPG บริษทั เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผล
ให้ผคู้ า้ มาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันในการดาเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ เพื่อรักษายอดขาย
อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินธุรกิจจัดหาและจาหน่ ายก๊าซ LPG ให้กบั สถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ไป
จนถึงโรงบรรจุก๊าซนัน้ จะต้องได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ซึง่ ผู้
ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนดังนี้

คุณสมบัติของผูข้ ออนุญาตเป็ นผูค้ ้าตามมาตรา 7
-

มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป
มีปริมาณการค้าประจาปี ตงั ้ แต่ 50,000 ตันขึน้ ไป ซึง่ ต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน
มีการสารองก๊าซในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณการค้าประจาปี
ด้วยข้อกาหนดทางคุณสมบัตขิ องผูอ้ นุญาตดังกล่าว ทาให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็กเข้าสูธ่ ุรกิจได้ยากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการแข่งขันในด้าน
คุณภาพการบริการ ความรวดเร็วในการขนส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคอื่นๆ แก่ลูกค้า ซึ่งจะทาให้
ผู้ประกอบการรายใหม่แข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายเดิมทีอ่ ยู่ในธุรกิจได้ลาบากมากขึน้ การขยายธุรกิจทัง้ ในเชิง
กว้างและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาหน่ ายก๊าซ LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตัง้
ระบบก๊าซสาหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม เป็ นต้น เป็ นการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย และทาให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรให้กบั ลูกค้า ที่ช่วยสร้างคุณค่าในธุรกิจและสร้างความแตกต่ างจาก
ผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
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ส่วนแบ่งทางการตลาดและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
ป จั จุ บ ัน ประเทศไทยมีผู้ค้า ก๊ า ซ LPG ซึ่ง ได้ร ับ อนุ ญ าตตามมาตรา 7 ที่จ าหน่ า ยก๊ า ซ LPG เพื่อ ใช้เ ป็ น
เชือ้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและครัวเรือน ทัง้ สิน้ 18 ราย ดังนี้
(หน่วย : พันตัน)
ปี 2564
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บริษทั ปตท.น้ามันและค้าปลีก จากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั พี เอ พี แก็ส วัน จากัด
บริษทั ออร์คดิ แก๊ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั แอตลาส เอ็นเนอยี่ จากัด*
บริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั บิก๊ แก๊ส เทคโนโลยี จากัด
บริษทั อูโน่แก๊ส จากัด
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จากัด
บริษทั แสงทองปิโตรเลียม จากัด
บริษทั บางจาก คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั พีทจี ี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)*
รวม

ปริมาณ
ขาย

ปี 2562

ปี 2563
%

ปริมาณ
ขาย

1,425.99 42.26 1,437.68
590.21 17.49 611.42
418.31 12.40 437.77
329.62 9.77 365.22
123.66 3.66 134.19
114.58 3.40 130.82
160.45 4.75
45.13
41.07
1.22
41.63
20.08
0.60
39.6
29.95
0.89
34.5
25.86
0.77
30.58
22.86
0.68
22.27
12.11
0.36
15.72
6.04
0.18
10.11
8.59
0.25
9.08
41.29
1.22
3.77
3.81
0.11
3.34
2.62
3,374.48 100 3,375.48

%

ปริมาณ
ขาย

%

42.59 1.570.83 41.33
18.12 673.41 17.72
12.97 517.75 13.62
10.82 433.96 11.42
3.98 152.56 4.07
3.88 145.75 3.83
1.34
1.23 53.56 1.41
1.17 73.71 1.94
1.02 40.51 1.07
0.91 39.53 1.04
0.66 21,89 0.58
0.47 43.56 1.15
0.3
16.4
0.42
0.27
9.1
0.24
0.11
3.5
0.09
0.1
3.16
0.08
0.08
100 3,800.90 100

* ผูค้ า้ มาตรา 7 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2563
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
เนื่องจากก๊าซ LPG เป็ นสินค้าทีไ่ ม่มคี วามแตกต่างในแต่ละผูผ้ ลิต ทาให้ลกู ค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษทั ซึง่
ได้แก่ สถานีบริการก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรม มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคา
ก๊าซ LPG ทีจ่ าหน่ายโดยผูค้ า้ มาตรา 7 แต่ละราย ผูค้ า้ มาตรา 7 จึงกาหนดราคาขายให้ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถแข่ง
ขันทางราคาได้ ปจั จัยด้านราคาจึงมิใช่ปจั จัยหลักเพียงอย่างเดียวในการแข่งขันในธุรกิจจัดหาและจาหน่ ายก๊าซ LPG
แต่ยงั รวมถึงปจั จัยด้านคุณภาพการบริการและความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผูค้ า้ ผูบ้ ริหารกลุ่มบริษทั จึงได้พจิ ารณาปจั จัย
ที่มผี ลต่อการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อนามากาหนดเป็ นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งในการ
แข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดังนี้

1. การเพิ่ มคลังก๊าซเพื่อจัดเก็บและขนถ่ายก๊าซ
เนื่องจากการจัดหาก๊าซหรือใช้บริการคลังก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นนัน้ จะทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ เช่น ค่าบริการผ่านคลัง ค่าจัดเก็บก๊าซ เป็ นต้น ทัง้ ยังมีขอ้ จากัดในเรื่องระยะเวลาทาการและปริมาณ
ที่จดั ซื้อได้จากคลังก๊าซแต่ละแห่งทาให้ขาดความคล่องตัวและมีขอ้ จากัดในการเพิม่ ยอดขาย การมีคลังก๊าซเป็ นของ
ตนเองจึงเป็ นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผูค้ า้ ตามมาตรา 7
กลุ่มบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการมีคลังก๊าซของตนเอง จึงได้ลงทุนก่อสร้างคลังก๊าซเพิม่ ขึน้ ในจังหวัด
ปทุมธานี ซึง่ เป็ นพืน้ ทีก่ ลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษทั โดยคลังก๊าซดังกล่าวสามารถจุก๊าซได้ถงึ 400 ตัน และจะย้ายการ
สารองพักก๊าซมายังคลังปทุมธานี ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในส่วนค่าบริการผ่านคลัง ลดความเสีย่ งจากการ
ขาดแคลนก๊าซ และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังพืน้ ทีท่ างตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่มี
คลังของผูค้ า้ มาตรา 7 รายใดตัง้ อยู่ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว

2. การขนส่งก๊าซที่ทนั ต่อเวลา
สาหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ นัน้ ความน่าเชื่อถือของ
ผู้จดั จาหน่ ายก๊าซในการทีจ่ ะจัดหาและจัดส่งก๊าซให้ทนั ต่อความต้องการใช้งานนัน้ มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนก๊าซซึง่ จะกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ แม้ว่าโดยทัวไปลู
่ กค้าจะมีการวางแผนสังซื
่ อ้
ก๊าซ LPG ล่วงหน้าแต่สาหรับลูกค้าสถานีบริการซึง่ มีปริมาณการขายในแต่ละช่วงเวลาทีไ่ ม่แน่ นอน ทาให้มกั มีกรณีท่ี
ลูกค้ามีความต้องการสังซื
่ ้อก๊าซเร่งด่วน โดยเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีขอ้ จากัดในด้านระยะเวลาขนส่ง โดย
สามารถนารถบรรทุกก๊าซเข้าได้ระหว่างเวลา 22.00 น. – 5.00 น. เท่านัน้ ความสามารถในการจัดหาก๊าซและการ
บริหารการขนส่งของผูจ้ ดั จาหน่ ายก๊าซ จึงเป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้าและรักษาฐานลูกค้า
ไว้ได้
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อถือในการดาเนินธุรกิจ โดยอาศัยความชานาญในการบริหารการ
ขนส่งจากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซกว่าสิบปี การมีจานวนรถขนส่งก๊าซเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการสังซื
่ อ้
ของลูกค้าเพิม่ ขึน้ รวมไปถึงการก่อสร้างคลังก๊าซในจังหวัดปทุมธานีเพื่อสารองก๊าซและใช้เป็ นจุดขนถ่ายก๊าซ เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าจะสามารถจัดหาและขนส่งให้กบั ลูกค้าได้ตลอดเวลา

3. การให้ บริ การแก่ลกู ค้าอย่างใกล้ชิดและครบวงจร
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และนาเสนอบริการแบบครบวงจรให้กบั ลูกค้าเป็ นหนึ่งในปจั จัยสาคัญที่
สร้างความแตกต่างให้กบั การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยในส่วนของธุรกิจจัดจาหน่ายและขนส่งก๊าซ LPG นัน้ บริษทั
ฯ มีนโยบายให้ทมี งานฝ่ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าและ
กระตุ้นให้เกิดการสังซื
่ ้อ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายธุรกิจ ทาให้สามารถ
นาเสนอบริการอื่นๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากการจาหน่ ายและบริการขนส่งก๊าซ LPG เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริการติดตัง้ ระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัย
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และการจัดอบรมบุคลากรในด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
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4. การบริ หารต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่มคี วามแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทาให้ผู้ค้าก๊าซ LPG ต้องพยายามควบคุม
ราคาขายให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทุนก๊าซ LPG ต้นทุนค่า
ขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจึงมีส่วนกระทบต่ อความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริษัทอย่างมาก
บริษทั ฯ จึงใช้แนวทางต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น การวางแผนการจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG
จากแหล่งที่มตี ้นทุนก๊าซและต้นทุนการขนส่งต่ าที่สุ ด การกาหนดเส้นทางและติดตามรถขนส่งด้ว ยระบบ GPS เพื่อ
ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและความเร็วทีใ่ ช้ไปจนถึงการกาหนดปริมาณน้ ามันทีเ่ หมาะสมในแต่ละเทีย่ วเพื่อให้การ
บริหารต้นทุนค่าขนส่งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนัน้ บริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์ รวมศูนย์โดยรวมเอาหน่ วยงานสนับสนุ น
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ หมดไว้ท่บี ริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อลดจานวนบุคลากร ลดความ
ซ้าซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระหว่างกันตามความเหมาะสม

นโยบายการกาหนดราคา
ต้นทุนในการจัดหาก๊าซของผูค้ ้าตามมาตรา 7 ได้แก่ ราคาขายส่งหน้าคลัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดหา
เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ขาย เป็ นต้น โดยราคาขายส่งหน้ าคลังเป็ นราคาที่ประกาศโดย สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดังนัน้ ปจั จัยทีจ่ ะทาให้ตน้ ทุนในการจัดหาก๊าซของผูค้ า้ ตามมาตรา 7 แตกต่างกันจึง
มาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดหาและขนส่งก๊าซ อาทิเช่น ค่าบริการผ่านคลัง (Throughput) ซึง่ เป็ นค่าบริการ
ขนถ่ายก๊าซเข้า – ออกจากคลังก๊าซแต่ละแห่ง ค่าขนส่งระหว่างคลังก๊าซ และค่าบริหารจัดการ เป็ นต้น

ภาพรวมปริ มาณการใช้กา๊ ซ LPG ในประเทศไทย
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG ถูกนาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
พลังงานทัง้ ในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคา น้ ามัน
เชือ้ เพลิงทีป่ รับตัวสูงขึน้ เนื่องจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ทัง้ นี้ การใช้ก๊าซ LPG เป็ นเชือ้ เพลิงยาน
ยนต์ลดลงเป็ นอย่างมากตัง้ แต่ปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกลดลงมากประกอบกับ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง
ทัง้ นี้ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมียงั คงเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543 จึงมีหน้าที่
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีส่ าคัญ ดังนี้
1. พระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
และพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัตคิ วบคุมน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2516
4. พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าและการขนส่งน้ ามัน
เชือ้ เพลิง
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ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในการดาเนินธุรกิจจัดหา จัดจาหน่ ายก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ในแต่ละขัน้ ตอนการดาเนินงานตัง้ แต่ การ
จัดหา และจัดเก็บก๊าซ LPG นัน้ ไม่มกี ระบวนการใดทีม่ กี ารปล่อยของเสียทิง้ ลงสู่สงิ่ แวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม
ด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุไวไฟ บริษทั ฯ จึงต้องปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยทีอ่ อกโดยหน่ วยงานกากับที่เกีย่ วข้อง อาทิเช่น กรม
ธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น เพื่อ
ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทใดในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม

ธุรกิจขนส่งทางบก
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด (GG) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดส่งก๊าซให้กบั ลูกค้าโดยใช้รถบรรทุก
ขนส่งติดตัง้ ถังบรรจุก๊ าซ และเป็ นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 65.44 และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ ร้อยละ 34.56 ในปจั จุบนั บริษัทฯ มี
จานวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้
ประเภทรถขนส่ง
รถขนส่งก๊าซ LPG
รถบรรทุกเซมิเทเลอร์
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
รถบรรทุกเซมิเทเลอร์

จานวนพาหนะ (คัน)

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

4
10
2

15
8
4.3

5

50

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุ ญาตและมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่าง
สม่าเสมอตามทีก่ ฎหมายกาหนด นอกจากนี้บริษทั ฯ มีการติดตัง้ ระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อ
ควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้ รวมทัง้ ยังเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการ
ทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทาให้ทผ่ี ่านมา
บริษทั ฯไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรง และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าได้ทนั ตามกาหนดอย่างสม่าเสมอ
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กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการขนส่งในระหว่างปี 2562 -2564 ดังนี้

รายได้ค่าบริการขนส่ง
- ขนส่ง LPG ให้บริษทั ในเครือ
- ขนส่ง LPG ให้บุคคลภายนอกอื่น
- ขนส่งแอมโมเนีย
- ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
37.12
100
41.47
100
45.69
100
19.59
53
20.07
48
26.20
57
12.83
35
3.63
9
2.00
4
13.94
34
13.58
30
4.70
12
3.83
9
3.91
9

การตลาดและการแข่งขัน
ส าหรับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ก๊ า ซ นอกจากจะต้ อ งได้ ร ับ ใบอนุ ญ าต ตามมาตรา 12 ของ
พระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบค้าต่างจากผูค้ า้ มาตรา 7 สาหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยัง
ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากเพื่อจัดหารถขนส่ง รวมทัง้ ผูค้ า้ มาตรา 7 แต่ละรายมักจะมีผใู้ ห้บริการขนส่งเป็ นของตนเอง
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการจัดส่งได้ตามเวลาทีต่ ้องการ อีกทัง้ ราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็ น
ราคาทีค่ ่อนข้างมาตรฐาน ซึง่ ทุกบริษทั จะอิงราคาตามค่าขนส่งของผูค้ า้ มาตรา 7 รายใหญ่ ทาให้ผปู้ ระกอบการขนาด
เล็กเข้าสูธ่ ุรกิจได้ยาก

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้า บริษทั ฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท.หรือผูค้ า้ ตามมาตรา 7 ราย
อื่นเพื่อจัดส่งให้กบั ลูกค้า
สาหรับการจัดส่งก๊าซให้กบั ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษทั ฯ จะรับก๊าซจาก
คลังบ้านโรงโป๊ะ หรือคลังก๊าซทาคูนิจงั หวัดปทุมธานี หรือผูค้ า้ ตามมาตรา 7 รายอื่น เพื่อขนส่งไปยังคลังทีบ่ ริษทั ฯ ใช้
บริการเพื่อรับและเปลีย่ นถ่ายก๊าซสูร่ ถบรรทุกขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน ก่อนจัดส่งให้กบั ลูกค้า อย่างไรก็ตามในกรณี
ทีล่ ูกค้าอยู่ใกล้กบั คลังก๊าซทีก่ ลุ่มบริษทั จัดซือ้ ก๊าซ บริษทั ฯ จะใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนส่งก๊าซไป
ยังลูกค้าโดยตรง
สาหรับการขนส่งก๊าซให้กบั ลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่บริษทั ฯ จะรับ
ก๊าซจากคลังก๊าซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค์ และคลังก๊าซทาคูนิจงั หวัดพิจติ ร โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตัน ไป
ยังลูกค้า
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กฎหมายและหน่ วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
จากการที่ GG เป็ นผู้ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 จึงมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศทีส่ าคัญ ดังนี้
1. พระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ามันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)
2. พระราชบัญญัตคิ วบคุมน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2516
4. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าและการขนส่งน้ามันเชือ้ เพลิง

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในการดาเนินธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ของบริษทั ฯ ไม่มกี ระบวนการใดทีม่ กี ารปล่อยของเสียทิง้ ลงสู่สงิ่ แวดล้อม
ภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งวัตถุไวไฟ บริษทั ฯจึงต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยทีอ่ อกโดยหน่ วยงานกากับทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
เช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
เพื่อป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทใดในกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับสิง่ แวดล้อม

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ ามัน ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดิน
ระบบท่ อ ก๊ า ซในคลัง ก๊ าซ โรงบรรจุก๊ าซ สถานี บ ริก ารก๊ า ซ รถบรรทุ ก ก๊ า ซ ตลอดจนระบบท่ อ ก๊า ซภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทัง้ ร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าทีใ่ ช้ก๊าซเป็ นเชือ้ เพลิงในการหุงต้ม ภายใต้การกากับดูแล ออกแบบ
คานวณ โดยทีมวิศวกรที่มคี วามชานาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008
ด้านการผลิตติดตัง้ และการขายจากสถาบัน UKAS
บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนโดยถือหุน้ ในบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการ
ก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตัง้ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดทีล่ กู ค้า
กาหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 2 ประเภท
หลัก ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) และงานติดตัง้ นอกสถานที่ (Site Erection) โดยบริษทั ฯ สามารถ
ให้บริการทีร่ องรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้าทีต่ ้องการมาตรฐานและ
คุณภาพสูง เช่น โรงกลันน
่ ้ามัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิ โตรเคมี ทีม่ โี รงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มบริษทั คือบริษทั บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(CAZ) และบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด (TT) อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของทัง้ สองบริษทั มีความแตกต่างกันในด้านความชานาญและมาตรฐานของงาน ดังนัน้ ลูกค้าจะ
เป็ นฝา่ ยเลือกใช้บริการจากบริษทั ใดขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของงาน
CAZ มีการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน
ก๊าซและปิ โตรเคมี ลักษณะงานทีร่ บั เหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทัง้ มาตรฐานของวัตถุดบิ กระบวนการผลิตที่
รัดกุม มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามชานาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาหรับให้คาแนะนาแก่ลูกค้า มีที มช่างฝีมอื
ที่ได้รบั ประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกาหนด ทาให้บริการของบริษัทฯ มี
มาตรฐานสูง โดยได้รบั การตรวจสอบคุณภาพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบ
ทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็ นต้น ทาให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในการให้บริการสูง
TT มีการดาเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็ นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊ าซ
LPG เท่านัน้ เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทัง้ มาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดบิ และคุณภาพแรงงาน อยู่
ในระดับทีก่ ฎหมายกาหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจากัดหลายประการ
เช่ น ความเชี่ย วชาญนอกเหนื อ จากระบบท่ อ ก๊ า ซ LPG ความสามารถของวิศ วกร มาตรฐานแรงงานที่ต้ อ งมี
ความสามารถเฉพาะทาง

การตลาดและการแข่งขัน
สาหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็ นผู้รบั เหมารายย่อยซึ่งมัก
ให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในส่วนของบริษทั ฯ ถือเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทีอ่ ยู่ใน
อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรงทาให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯจะเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ ซึง่ ให้ความสาคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตัง้ จากผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ทเ่ี ชื่อถือได้ในรูปแบบบริษทั ซึง่ มีน้อยราย
สาหรับการแข่งขันในงานบริการก่อสร้างแก๊สและน้ ามัน กลุ่มบริษทั มีทมี ผูบ้ ริหารมีความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
ด้านงานก่อสร้างแก๊สและน้ ามันมาอย่างยาวนาน เป็ นทีย่ อมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่
พร้อมสาหรับการให้บริการ ทัง้ นี้ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน ปิ โตรเคมี โรงกลันน
่ ้ามัน ดังนัน้ ภาวะการ
แข่งขันและการเติบโตของบริษทั ฯ จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว
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ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย (TT) ดาเนินธุรกิจบริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
และการจาหน่ายอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตัง้ ก๊าซรถยนต์แบบใช้เชือ้ เพลิง NGV และ LPG แก่
รถยนต์ทวไปโดยใช้
ั่
อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยีห่ ้อ Zavoli ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของ
บริษัทฯ ให้คาแนะนาเรื่องระบบก๊าซรถยนต์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาความต้องการรวมทัง้ ประเมินค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้อง และนาเสนอระบบก๊าซรถยนต์ทเ่ี หมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จากนัน้ จึงติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ซ่งึ
โดยทัวไปจะใช้
่
เวลา 2 วันทาการ โดยบริษทั ฯจะดาเนินการติดตัง้ ระบบก๊าซและทาการออกใบรับรองการติดตัง้ ระบบ
ก๊ า ซรถยนต์ รวมทัง้ ใบรับ รองความปลอดภัย ในการติด ตัง้ เพื่อ ให้ลู ก ค้า ใช้เ ป็ น เอกสารประกอบการยื่น แจ้ง การ
เปลีย่ นแปลงระบบเชือ้ เพลิงต่อกรมขนส่งทางบก
บริษทั ฯ มีการจาหน่ ายอุปกรณ์ก๊าซสาหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถขนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
ก๊าซเป็ นเชือ้ เพลิง ให้แก่ลกู ค้าทัวไป
่ และมีอุปกรณ์ทผ่ี ลิตเองเพื่อจาหน่าย เป็ นอุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ฯ ทาการพัฒนาขึน้ หรือ
ปรับปรุงขึน้ จากเดิมทีต่ อ้ งทาการนาเข้าจากต่างประเทศซึง่ มีราคาแพง

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชือ้ เพลิง NGV

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อรับ
ก๊าซ

เครือ่ งเตือนก๊าซรัว่

การตลาดและการแข่งขัน
สาหรับการให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ ผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทงั ้ ผูใ้ ห้บริการติดตัง้
รายย่อยและบริษทั รายใหญ่ โดย บริษทั ฯ ถือเป็ นผูใ้ ห้บริการติดตัง้ รายใหญ่สาหรับการติดตัง้ ก๊าซรถยนต์ระบบ NGV
และถือเป็ นรายย่อยสาหรับการติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึง่ ผูใ้ ห้บริการส่วนใหญ่จะเป็ นผูค้ า้ รายย่อยและใช้
อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็ นหลัก
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ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย (RE) ดาเนินธุรกิจให้บริการงานตรวจสอบและทดสอบ
ทางด้า นวิศ วกรรมอิส ระ (Third Party Engineering / Inspection Service ) ในการทดสอบและให้ค วามเห็ น ทาง
วิศวกรรมในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระให้กบั องค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมิน
สภาพเพื่อซ่อมบารุง ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าเอง
ทัง้ นี้ การให้บริการของ RE สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ลักษณะหลัก คือ

1. การให้บริ การทดสอบโดยไม่ทาลาย (Non-Destructive Testing)
เป็ นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิน้ งาน โดยใช้กระบวนการทางฟิ สกิ ส์ซง่ึ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิน้ งานนัน้ ๆ เช่น
-การทดสอบด้ ว ยการถ่ า ยภาพด้ ว ยรัง สี: เป็ น การตรวจสอบหารอยต าหนิ ภ ายในวั ส ดุ โดยใช้ ส าร
กัมมันตภาพรังสีหรือรังสีเอ็กซ์และใช้แผ่นฟิ ลม์ บันทึกข้อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลันน
่ ้ ามัน
ท่อขนส่ง เป็ นต้น
-การทดสอบด้วยคลื่นเสียง : เป็ นการตรวจสอบความหนาเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ
และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการใช้คลื่นเสียง
-การทดสอบด้ ว ยอนุ ภ าคแม่ เ หล็ก : เป็ น การวัด รอยบกพร่ อ งของผิว วัส ดุ โ ดยใช้ ก ารเหนี่ ย วน าจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ตรวจสอบงานท่อ หรืองานโครงสร้างโลหะ
-การทดสอบด้วยสารแทรกซึม : เป็ นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิน้ งาน หรือวัสดุทไ่ี ม่มรี ูพรุน โดย
การแทรกซึมของน้ายา เพื่อหารอยบกพร่องทีผ่ วิ ของชิน้ งาน
-การทดสอบด้วยสายตา : เป็ นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิน้ งาน เช่น รอยขีดข่วน หรือรอยเคลือบที่
ไม่เรียบร้อย อันอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของชิน้ งานได้

2. การให้บริ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
เป็ น กระบวนการตรวจสอบเพื่อ รับ รองคุ ณ ภาพงาน ซึ่ง รวมถึง การทดสอบโดยไม่ ท าลายชิ้น ง าน เพื่อ
ประมวลผลและรับรองสภาพการใช้งานของชิน้ งาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็ นการตรวจสอบก่อน
การเปิ ดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างทาการติดตัง้ หรือการตรวจสอบภายหลังการใช้งาน รวมทัง้ การตรวจสอบ
เพื่อเป็ นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลกู ค้า เช่น การรับรองถังบรรจุ LPG/NGV การทดสอบครบวาระ ณ คลังเก็บก๊าซ
โรงบรรจุก๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็ นต้น
กระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงานนี้ยงั รวมไปถึง การตรวจรับรองหม้อน้า (Boiler) หรือหม้อต้มที่
ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนาความร้อน ซึง่ เป็ นการตรวจรับรองแบบ ตรวจพิสจู น์หม้อน้ าหรือหม้ อต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสื่อนา
ความร้อนทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ ตรวจสอบ/ควบคุม/กากับดูแลการสร้าง/การซ่อมแซม/การดัดแปลงให้เป็ นไปตาม
แบบ และรายละเอียดทีผ่ ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบแบบแปลนการติดตัง้ และเครื่องอุปกรณ์สว่ นควบ
ให้เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจทดสอบ วิเคราะห์ และจัดทารายงานความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทัง้ แนะนา
วิธกี ารแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ทัง้ นี้ การให้บริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้ อยู่กบั ลักษณะงานที่จะให้ตรวจสอบ โดยหากเป็ นการ
ตรวจสอบระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซหรือสถานีบริการก๊าซ เพื่อหารอยรัว่ อาจใช้เครื่องมือทัวไป
่ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษแบบการตรวจแบบ NDTแต่หากเป็ นงานที่ต้องหารอยตาหนิภายในโครงสร้างของวัสดุท่ไี ม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้กระบวนการ NDT ตัวอย่างของการทดสอบด้วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความ
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ปลอดภัย ต่ อ การใช้งานของภาชนะรับ แรงดัน สูง อาทิเ ช่น ถัง บรรจุก๊ าซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid
Petroleum Gas) ขนาดหรือหม้อต้มไอน้า (Boiler) เป็ นต้น

การตลาดและการแข่งขัน
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษทั เป็ นวิชาชีพอิสระ ซึง่ มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ ในอุตสาหกรรม
ไม่ ม ากนั ก ส่ ง ผลให้ก ารแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรมอยู่ใ นระดับ ที่ไ ม่ สูง มาก ซึ่ง ผู้ป ระกอบการแต่ ล ะรายมัก มีลู ก ค้า
กลุ่มเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็ นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือเป็ นหลัก ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ถือเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย
สาหรับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมทีใ่ ห้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษทั ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
และบริษทั ศิวะ เทสติง้ อินสเพ็คชัน่ แอนด์ คอนซัลติง้ จากัด เป็ นต้น

ช่องทางการจาหน่ าย
ช่องทางการจาหน่ายในการเข้าถึงลูกค้าของ RE สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกค้าภายในกลุ่มบริษัททาคูนิ เช่น สถานีบริการซึ่งซื้อก๊าซปิ โตรเลียมจาก TG, ลูกค้าติดตัง้ งานท่อก๊าซ
อุตสาหกรรมของ TT, ลูกค้างานติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ของ TT เป็ นต้น
2. ลูกค้าทัวไป
่ ที่ RE ทาการติดต่อโดยตรง อาศัยฐานข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยของหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มธุร กิจพลังงาน เป็ นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่ อเพื่อนาเสนอการ
ให้บริการต่างๆ ตามกฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ RE ในปจั จุบนั เป็ นลูกค้าที่ RE ทาการติดต่อโดยตรง
เป็ นหลัก

กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จ
RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้บริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบด้าน NDT ที่มีความซับซ้อน
เพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ มูลค่าเพิม่ ของงานทัง้ นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว RE มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรภายในของ
บริษัท ฯ ในลัก ษณะ on the job training และการอบรมในรูป แบบต่ า งๆ เพื่อ เพิ่ม พูน ทัก ษะในการปฏิบ ัติง านของ
บุคลากรเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ พิจารณาการลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ โอกาสและ
รูปแบบในการให้บริการด้านอื่นๆ

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ในการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมศักยภาพในการให้บริการ
ของผูป้ ระกอบการแต่ละรายจะขึน้ อยู่กบั 2 ปจั จัยหลัก คือ
1. การได้รบั ใบอนุญาตในการทดสอบด้านต่างๆ ซึง่ จาแนกได้เป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญาตสาหรับบริษทั ฯ
และใบอนุญาตสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการทดสอบ ทัง้ นี้ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ปี และทาการ
ต่ ออายุเมื่อครบกาหนด RE ถือเป็ นบริษัทมีประสบการณ์ แ ละมีคุ ณวุฒิด้า นการตรวจสอบและทดสอบเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล เช่น ASNT , PCN , ASME ทัง้ ยังได้รบั รองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการตรวจสอบ
และทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ทาลาย
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ใบอนุญาตจากหน่ วยงานต่ างๆ ณ 15 มีนาคม 2565 มีดงั นี้
หน่ วยงานที่อนุญาต
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการขนส่งทางบก

คณะกรรมการควบคุมอาคาร
สภาวิศวกร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทการรับรอง
ทดสอบและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542
ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน
สภาพทีบ่ รรจุ LPG - ประเภท 1
สถานทีใ่ ช้
LPG - ประเภท 1
น้ามัน
- ระดับ 3
สถานีบริการ NGV - ขึน้ ทะเบียนผูท้ ดสอบ
สถานทีใ่ ช้
NGV - ประเภท 1
เป็ นผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองสถานทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท 1
ได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูต้ รวจสอบและทดสอบ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และ
การติด ตัง้ ส่ ว นควบและอุ ป กรณ์ ตามกฎกระทรวงก าหนดส่ ว นควบและเครื่อ ง
อุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2550
ได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูต้ รวจสอบและทดสอบ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตาม
กฎกระทรวงกาหนด เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2550
ได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกาหนด ส่วน
ควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2551
ได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นผูต้ รวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวง กาหนดเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งทีใ่ ช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2551
หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบประเภทนิตบิ ุคคล
ได้รบั อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตาม พรบ. พ.ศ. 2562
หน่ วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนาความร้อน
ตามกฎกระทรวง เรื่อ งมาตราฐานความปลอดภัย เกี่ย วกับ ไอน้ า หม้อ ต้ ม ที่ใ ช้
ของเหลวเป็ นสือ่ นาความร้อนและภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วสั ดุกมั มันตรังสี
สานัก งานมาตรฐานอุ ต สาหกรรม ได้รบั การรับรองระบบหน่วยงานตรวจประเภท A ตามข้อกาหนด การตรวจสอบและ
แห่งประเทศไทย (สมอ.)
รับรอง-ข้อกาหนดสาหรับหน่วยตรวจมาตราฐานเลขที่ มอก. 17020-2556
(ISO/IEC 17020:2012) หมายเลขการรับรอง ทีห่ น่วยตรวจ 0048
สมาคมตรวจสอบแบบไม่ ท าลาย รับรองว่า คุณอุดม มีพวงผล, นายสาทิส กูมาร ดอร์แนล และคุณสุพรรณ นาเมือง
แห่งอเมริกา
รักษ์ ได้รบั การรับรองให้เป็ นบุคคลากรชานาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
ระดับ 3 (NDT Level III) กระบวนการ AET, ET, IR, LT, PT, MFL, MT, RT, UT,
VT
สถาบันปิ โตรเลีย่ มแห่งอเมริกา
รับรองว่า นายสาทิส กูมาร ดอร์แนล ได้รบั การรับรองให้เป็ นผูต้ รวจสอบถังน้ามัน
(API 653)
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หน่ วยงานที่อนุญาต
สมาคมงานเชื่อมแห่งอเมริกา

ประเภทการรับรอง
รับ รองว่ านายอุ ด ม มีพ วงผล, นายบรรจบ จัน ทร์สาเทพ, นายศราวุฒิ เชียงมา,
นายวสันต์ ไทยสง่า, นายกฤตบุญยสิทธิ ์ ปามุทา ได้รบั การรับรองให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
คุณภาพของแนวเชื่อมและการเชื่อม
สถาบันตรวจสอบแบบไม่ทาลาย
รับรองว่านายสุทนิ ทองทะนาม, นายจัว แซ่ทอ้ , นายโชติวทิ ย์ ลิชผล, นางสาวสุธา
แห่งประเทศอังกฤษ
รัตน์ คาอยู่, นางสาวพลอยไพลิน ขาอรุ ณ ได้รบั การรับรองให้เป็ นบุคลากรชานาญ
การด้านการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย ระดับ 2 ตามมาตราฐาน EN ISO9712
จานวนวิศวกร, ผูต้ รวจสอบชานาญ - วิศวกร จานวน 21 ท่าน
การด้านการตรวจสอบแบบไม่
- ผูช้ านาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จานวน 37 ท่าน
ทาลาย, ผูต้ รวจสอบงานเชื่อม
- ผูช้ านาญการตรวจสอบงานเชื่อม จานวน 10 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบ
อุปกรณ์ในโรงงาน
สถาบันตรวจสอบงานเชื่อม แห่ง รับรองว่านายคมสันต์ เจือกุดขมิน้ นายอาทิตย์ ธรรมรัก นายสุพรรณ นาเมืองรักษ์
ประเทศอังกฤษ
ได้รบั การรับรองให้เป็ นบุคลากรชานาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย ระดับ
2 ด้านการประเมินผลทดสอบทางรังษี ตามมาตราฐาน ISO9712
2. ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทัง้ นี้การให้บริการส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็ นการให้บริการ
ซึ่งระบบการทดสอบทีข่ น้ึ อยู่กบั ความสามารถของบุคคลากรเป็ นหลัก ดังนัน้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทน่ี ามาใช้ จะเป็ น
เครื่องมือพืน้ ฐานทีผ่ ปู้ ระกอบการ NDT ระดับ 3 ต้องจัดหา และจัดเตรียมเป็ นทรัพย์สนิ เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาต
ให้บริการ NDT โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เช่น เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิก ,
เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการฉายรังสี, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อม
ด้วยสาร แทรกซึมเครื่องตรวจวัดความแข็ง เครื่องสูบอัดน้ าแรงดันสูง, เครื่องวัดความลึก และเครื่องทดสอบการ
ขยายตัวของถังแก๊ส เป็ นต้น

กระบวนการให้บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิ ศวกรรม
กระบวนการให้บริการของ RE สามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้
1. RE ทาการติดต่อลูกค้า และเสนอราคาในการให้บริการ
2. ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีท่เี ป็ นการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่
กฎหมายระบุ ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้ าที่ของภาครัฐเข้าร่วมด้วย RE จะทาการประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อ
กาหนดวันในการตรวจสอบ
3. ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลกู ค้า โดยในกรณีทพ่ี บว่าชิน้ งานหรืออุปกรณ์ของลูกค้ามีความบกพร่องไม่
เป็ นไปตามมาตรฐาน RE จะนาเสนอบริการเพิม่ เติมในการปรับปรุงแก้ไข
โดยทัวไปแล้
่
ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่
กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องขึน้ อยู่กบั ขนาดถังและงานทีต่ รวจสอบและทดสอบ
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จากัด (TL) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี 2563
บริษทั ฯ ได้ขายทีด่ นิ ให้กบั บริษทั ร่วม เพื่อ พัฒนาโครงการหมู่บา้ นจัดสรร “ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบ
บ้านแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิรน์ ลักซ์ชวั รี่ โดยมีการเปิ ดตัวโครงการไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รบั ผล
การตอบรับโครงการเป็ นอย่างดี โดยปจั จุบนั มีลูกค้าจองแล้ว จานวน 73 หลัง จากจานวนบ้านทัง้ หมดในโครงการ 93
หลัง กลุ่มบริษทั คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านและรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรได้บางส่วนในปี 2565

การตลาดและการแข่งขัน
ต้นทุนในการซือ้ ทีด่ นิ ของกลุ่มบริษทั ไม่สงู มาก และมีทาเลทีต่ งั ้ อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถานีรถไฟฟ้า ประกอบ
กับการทีก่ ลุ่มบริษทั มีประสบการณ์ดา้ นงานก่อสร้าง ทาให้มนใจว่
ั ่ าควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็ นอย่างดี สามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นได้ ทัง้ นี้กลุ่มบริษัทเลือกที่จะร่วมทุนกับผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ในธุรกิจ
พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ แก้ไ ขความเสี่ย งด้า นแบรนด์ท่ีย ัง ไม่ เ ป็ น ที่รู้จ ัก ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ การตัง้ ราคาขายต่ า กว่ า
ผูป้ ระกอบการรายอื่นทีม่ ชี ่อื เสียง
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
1.1 ทีด่ นิ 2 แปลง ที่ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จังหวัด
ปทุมธานี
พืน้ ทีร่ วม 7 ไร่
การใช้งาน : ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ
1.2 ทีด่ นิ 7 แปลง ทีซ่ .นาวีเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
การใช้งาน : ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษทั
และพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
1.3 ทีด่ นิ 1 แปลง ทีซ่ .นาวีเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนา
ภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
1.4 ทีด่ นิ 1 แปลงที่ ต.ทับมา อ.เมือง จังหวัดระยอง
พืน้ ทีร่ วม 6 ไร่ 9/10 ตารางวา
1.5 ทีด่ นิ 4 แปลงที่ ต.ห้วยโปง่ อ.เมืองระยอง จังหวัด
ระยองพืน้ ทีร่ วม 108 ไร่ 4 งาน 117 ตารางวา

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

1.7 ทีด่ นิ ตามสัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกเป็ น
สิทธิการใช้ในงบการเงิน
รวมที่ดิน
2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
2.1 คลังเก็บก๊าซจังหวัดพิจติ ร
2.2 คลังเก็บก๊าซจังหวัดปทุมธานี
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กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

TG

26.51

ค้าประกันวงเงินหนังสือค้า
ประกันของ CAZ TT TG GG
RE รวม 160.00 ล้านบาท

TT

24.47

TT

0.59

ทีด่ นิ 7 แปลงค้าประกัน วงเงิน
เบิกเกินบัญชี และวงเงิน
หนังสือค้าประกัน CAZ TT
TG GG RE รวม 173.00
ล้านบาท
ไม่มี

GG

6.85

ไม่มี

CAZ

183.80

CAZ

76.52

TG / GG /
CAZ

4.83

ภาระผูกพัน

ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู้ระยะสัน้ วงเงินกูร้ ะยะ
ยาวและหนังสือค้าประกันของ
CAZ รวม 1,068.21 ล้านบาท
ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ และหนังสือ
ค้าประกันของ CAZ รวม
622.00 ล้านบาท
ไม่มี

323.57
TG
TG

2.96
2.83

ไม่มี
ค้าประกันวงเงินหนังสือค้า
ประกันของ CAZ TT TG GG
RE รวม 160.00 ล้านบาท

รายการ

กรรมสิ ทธิ์

2.3 อาคาร 6 ชัน้ ซึง่ ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ รายการ 1.2 ซึง่ ใช้
เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ และเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า

TT

มูลค่าทาง
บัญชี
(ล้านบาท)
9.55

2.4 อาคารชัน้ เดียว ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ รายการ 1.5 ซึง่
ใช้เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ และอาคารโรงงาน

CAZ

65.52

2.5 อาคาร 2 ชัน้ ซึง่ ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ รายการ 1..6 ใช้
เป็ นโรงงาน

CAZ

48.23

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3 ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
4 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สานักงาน

5 ยานพาหนะ
5.1 เพื่อใช้ในการขนส่ง
จานวน 21 คัน
- ความจุ 5 ตัน จานวน 2 คัน
- ความจุ 8 ตัน จานวน 10 คัน
- ความจุ 15 ตัน จานวน 4 คัน
- ความจุ 50 ตัน (หางเรียบ) จานวน 5 คัน
5.2 เพื่อใช้ภายในการดาเนินงาน

รวมยานพาหนะ
6 งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ภาระผูกพัน
ค้าประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินหนังสือค้าประกัน
CAZ TT TG GG RE รวม
173.00 ล้านบาท
ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ วงเงินกูร้ ะยะ
ยาวและหนังสือค้าประกันของ
CAZ รวม 1,068.21 ล้านบาท
ค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูร้ ะยะสัน้ และหนังสือ
ค้าประกันของ CAZ รวม
622.00 ล้านบาท

129.09
15.84
195.08

ไม่มี
ไม่มี

GG

15.37

ไม่มี

TG / TT /
GG / RE /
CAZ / JKEC

31.47

ไม่มี

46.84
0.29
710.71

ไม่มี

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

RE / CAZ
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นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขันโดยกาหนดนโยบายดังนี้
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-

การลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะต้องมีอานาจควบคุมหรือกาหนดนโยบายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้แต่งตัง้ ให้ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จ ัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าไปดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การในบริษทั ย่อย และยังให้นานโยบาย และแนวปฎิบตั ิต่าง ๆ ให้
บริษทั ย่อยนาไปปฏิบตั เิ พื่อควบคุมให้การปฏิบตั งิ านและการบริหารเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

-

การลงทุนในบริษทั ร่วม บริษทั ฯจะต้องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วน
การถือหุ้น เพื่อร่วมกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ ดูแลและตรวจสอบการบริหารให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ทร่ี ่วมกันกาหนด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีโครงสร้างหุน้ ดังนี้
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
(มหาชน)
TAKUNI

40.00%
บจก. เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท
EXACT

99.70%

บจก. ทาคูนิ เทรดดิง้
TD

99.97%

บจก. ทาคูนิ แลนด์
TL

99.99%

บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์
GG
บจก. Yihao Motor
Yihao

99.99%

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม
RE

99.99%

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
TT
50.00%
บจก. วัชพืชไทย
TWEED

47.50%
บจก. ซอร์บ เอนจิเนียริง่
SO
47.50%
บจก. เซอร์เมช
SE

36.64%
บมจ. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
CAZ
73.17%
บจก. เจเคอีซี
JKEC
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ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ในปี 2555 ทาให้กลุ่มบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณ
ประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ไม่มกี ารดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรืออาจแข่งขันกับบริษทั ฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัว
ของผู้ถือหุ้นใหญ่มกี ารประกอบธุรกิจในสถานีบริการก๊าซและโรงบรรจุก๊าซ ได้แก่ บริษัท มิดเดิลจี จากั ด บริษัท แพ
รกษา จากัด บริษัท วังวิจติ ร จากัด และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปิ โตรเลียม จากัด ร่วมกับพี่น้องและเพื่อนโดยเป็ นผู้ถือ
หุน้ ส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริฐได้ขายหุน้ สามัญของบริษทั ดังกล่าว
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ หลักของแต่ละบริษทั เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันมิให้มกี ารทาธุรกิจทับซ้อนระหว่างครอบครัวกับบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็ นอาจ
เหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ น
ธรรม ครอบครัวตรีวรี านุวฒ
ั น์ โดยคุณประเสริฐ คุณกาญจนา คุณนิตา และคุณฐากูร ได้ทาสัญญากับบริษทั ฯ ว่าแต่ละ
ท่านรวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงาน หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ไม่ประกอบธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน โดย
สัญญานี้มผี ลผูกพันจนกว่าครอบครัวตรีวีรานุ วฒ
ั น์ทงั ้ 4 ท่านถือหุ้นรวมกันต่ ากว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของ
บริษทั ฯ และไม่มที ่านใดเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบีย นเป็ นหุ้นสามัญทีอ่ อก 600,000,000 บาทและชาระแล้ว 400,000,118 บาท มูลค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 15 รายแรกทีม่ ชี ่อื ปรากฎตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มครอบครัวตรีวรี านุวฒ
ั น์
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายไพบูลย์ ทวีรุจจนะ
นายสมชาย กิตติดษุ ฎีธรรม
นายธเนศร์ เจริญชัย
นายอธิภทั ร ตัง้ เฉลิมกุล
นายบพิธ ภัทรรังรอง
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
นายสกล ตัง้ มันภู
่ วดล
นางกอบลาภ ตัง้ มันภู
่ วดล
นางจินตนา อนันต์ประกฤติ
นายกฤตสุพจน์ อรวัฒนศรีกุล
นายเฉลิมชาติ ศรีสวุ รรณ
นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์
นายสุพจน์ ตัง้ เฉลิมกุล
รวม

จานวน (หุ้น)
413,128,996
10,231,104
10,000,000
9,100,000
5,740,100
5,508,600
5,500,000
4,748,800
4,440,200
4,089,000
4,000,000
3,400,000
3,300,000
3,151,614
3,000,000
489,338,414

ร้อยละ
51.64
1.28
1.25
1.14
0.72
0.69
0.69
0.59
0.56
0.51
0.50
0.42
0.41
0.39
0.37
61.17

จานวนทุนจดทะเบียน
ชื่อย่อ
ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้
วันแรกทีซ่ อ้ื ขายหุน้

:
:
:
:
:
:
:

TAKUNI
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
600,000,000 บาท
400,000,118 บาท
800,000,236 หุน้
0.50 บาท
19 สิงหาคม 2557

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษทั ฯ ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W)
ไม่เกิน 400,000,000 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Right Offering )
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ภายหลังการครบ
ก าหนดการจองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เมื่อ วัน ที่ 8 มกราคม 2559 มีผู้ ถื อ หุ้ น มาใช้สิท ธิจ องซื้อ หุ้น สามัญ จ านวน
399,999,874 หุน้ บริษทั ฯ สามารถจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้จานวน 399,999,874 หน่วย รายละเอียด
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W) เป็ นดังนี้
ชื่อ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) รุ่น
ที่ 1 (“TAKUNI-W”)
ชนิด
: ระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนทีอ่ อก
: 399,999,874 หน่วย
อัตราการใช้สทิ ธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมกี าร
ปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ
: 2 บาท
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 29 มกราคม 2559
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 5 ปี นับจากวันทีอ่ อกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มกี ารขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

: ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ได้รวม 6 ครัง้ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 วันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559
ครัง้ ที่ 2 วันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2560
ครัง้ ที่ 3 วันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561
ครัง้ ที่ 4 วันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562
ครัง้ ที่ 5 วันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563
ครัง้ ที่ 6 ซึง่ เป็ นครัง้ สุดท้ายวันที่ 28 มกราคม 2564
ระยะเวลาการแจ้งความจานง ใน : ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนระยะเวลาแจ้งความจานงในการ ใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
การใช้สทิ ธิ
การสิน้ สภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ : 29 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

การปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
TAKUNI-W เนื่องจากมีการจ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
การปรับสิ ทธิ ครังที
้ ่ 1 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2560
อัตราการใช้สิทธิ เดิ ม : ราคาการใช้สทิ ธิ 2
บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.97 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1.02 หุน้
การปรับสิ ทธิ ครังที
้ ่ 2 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ เดิ ม : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.97 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1.02 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.93 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1.04 หุน้
การปรับสิ ทธิ ครังที
้ ่ 3 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2562
อัตราการใช้สิทธิ เดิ ม : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.93 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1.04 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.88 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 2
หน่วยต่อ 1.07 หุน้
การปรับสิ ทธิ ครังที
้ ่ 4 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2563
อัตราการใช้สิทธิ เดิ ม : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.88 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1.07 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ : ราคาการใช้สทิ ธิ 1.79 บาทต่อหุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ 1
หน่วยต่อ 1.12 หุน้
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การใช้สิทธิ แปลงใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็ นการใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมาใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เป็ นการใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมาใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็ นการใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมาใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็ นการใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมาใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นการใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทา
คูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมาใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ
 ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็ นการใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ทา
คูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ สุดท้าย ได้มผี ู้ถือหุ้นมาใช้สทิ ธิแปลงใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 211 สิทธิเพื่อซื้อหุ้น
สามัญจานวน 236 หุน้

การใช้เงินเพิ่มทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ให้
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2559 จานวน 400,000,000 หุน้
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 400 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ และเพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ ยังคงมีเงินคงเหลือ
จากการเพิม่ ทุน จานวน 119.05 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์ใช้เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใช้
เป็ นเงินลงทุนสาหรับการผลิตมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าทีป่ ระเทศไต้หวัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจกาหนดให้การ
จ่ายเงินปนั ผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวน
ดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัทต่อไป ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผล
จะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มี
อานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลได้ และจะดาเนินการรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
สาหรับการจ่ายเงินปนั ผลย้อนหลัง แสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
ผลการ
งบกาไรขาดทุน
จานวนหุ้นที่ อัตราเงิ นปันผล
ดาเนิ นงานปี
เบ็ดเสร็จ
จ่ายเงิ นปันผล
ต่อหุ้น
(เฉพาะกิ จการ)
2564
20,885,129
800,000,236
0.0250
2563
32,056,843
800,000,236
0.0375
2562
21,962,289
800,000,000
0.0274

จานวนเงิ น
(หน่ วย:บาท )

% การจ่ายเงิ น
ปันผล

20,000,000
30,000,009
21,920,000

95.76
93.58
99.81
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งแก๊ส
ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ
1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมันได้
่ ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตัง้ อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ดบั เพลิง ที่มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่ วยราชการ รวมทัง้ ได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการคลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการดาเนินการก่ อสร้างสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุ ญาตทุกปี เป็ นประจาทุกปี ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าระบบคลังจัดเก็บ
ก๊าซของบริษทั ฯเป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
2) การปฏิบตั ิงานของพนักงานที่เกีย่ วข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบการทางานให้พนักงาน
ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทัง้ อบรมพนักงานให้มคี วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม โดย
พนักงานทีท่ าหน้าทีด่ งั กล่าวต้องได้รบั บัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึง่ รับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ได้ทาประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสีย่ ง
ภัยทรัพย์สนิ และทาประกันภัยประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลทีส่ าม ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการลดผลกระทบทีจ่ ะมีต่อกลุ่มบริษทั
ในกรณีทเ่ี กิดอุบตั ภิ ยั ขึน้ ซึง่ การบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวทาให้ผบู้ ริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ และเป็ นไปในลักษณะเดียวกับผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ความเสี่ยงจากกรณี ที่บริ ษทั ฯมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วัน Record Date เมื่อวัน 18 มีนาคม 2565 ครอบครัวตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ถือหุน้ ในบริษทั ฯจานวน 413,128,996
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.64 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทาให้ครอบครัวตรีวรี านุ วฒ
ั น์ สามารถ
ควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นทีต่ ้องได้รบั
เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้
ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวมีอานาจโดยไม่จากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มกี รรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 43 ของกรรมการทัง้
คณะ ซึง่ จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทางานตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ใน
ระดับหนึ่ง รวมทัง้ ช่วยในการกลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ในการนาเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
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3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยียานยนต์ก้าวหน้าขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้ า ทาให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเชื้อ เพลิงที่ราคาถู กมากขึ้น เช่น E85 หรือ B20 รวมทัง้ ไม่มีความยุ่งยากในการดัดแปลง
เครื่องยนต์ทาให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ประกอบกับวิถีการดาเนินชีวติ ของคนเมืองที่
เปลีย่ นแปลงไปเน้นการอาศัยในคอนโดมิเนียม มีเครื่องใช้ไฟฟ้ าทีป่ ระกอบอาหารได้โดยไม่ตอ้ งใช้แก๊ส ทาให้ปริมาณการ
ใช้แก๊สในภาคครัวเรือนลดลง ส่งผลต่อธุรกิจจาหน่ ายแก๊สและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องได้แก่ การติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนต์ และ
การทดสอบความปลอดภัยระบบแก๊ส มียอดขายทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทจึงขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระจายความเสีย่ งในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ สรรหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพเพื่อรองรับการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มทีไ่ ม่ได้อยู่ในธุรกิจ
พลัง งานเพีย งอย่า งเดียว ประกอบกับ ขยายตลาดการให้บ ริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาค
ตะวันออกเพื่อขยายฐานลูกค้า

39

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั ่งยืน
นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยังยื
่ น
กลุ่มบริษทั กำหนดวิสยั ทัศน์ในกำรดำเนินธุรกิจในเชิงภำพรวมทีจ่ ะมีก ำรขยำยตัวและเติบโตไปพร้อมกัน ทัง้ กลุ่ม
บริษัทให้สำมำรถเกื้อหนุ นกันได้ ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และ
คำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ำย รวมทัง้ ส่งเสริมกำรแข่งขันโดยเสรี ไม่กระทำกำรใดๆ เพื่อก่อให้เกิดกำรบิดเบือนรำคำ
ตลำด ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อผูบ้ ริโภค และเพื่อให้สำมำรถเติบโตในธุรกิจได้อย่ำงมันคง
่ และยังยื
่ น
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรควำมยังยื
่ นและกิจกรรมสังคม (ESG) ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหำร, ผูจ้ ดั กำร และ
พนักงำนกำหนดกรอบกำรบริหำรและเป้ำหมำยตำมนโยบำยด้ำนควำมยังยื
่ นในระยะยำวของบริษทั โดยให้มอี ำนำจหน้ำที่
ในกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ทรำบ อีกทัง้ คณะกรรมกำร ESG ได้มกี ำรสื่อสำรกับพนักงำน ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทรำบ โดยใช้ช่องทำงกำร
สือ่ สำรทำง website, email , skype , Facebook หรือปิ ดประกำศประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น

พนักงำน
ธุรกิจ

สิง่ แวดล้อม

ตัวชี้วดั
ชัวโมงกำรฝึ
่
กอบรม
รักษำยอดขำย
เพิม่ ผลิตภัณฑ์/
ธุรกิจใหม่
พืน้ ทีส่ เี ขียว

เป้ าหมายระยะยาว
32 ชัวโมง/คน/ปี
่
ไม่ลดลง
มำกกว่ำ 1 ผลิตภัณฑ์/
ธุรกิจปี
เพิม่ จำนวนต้นไม้และสัตว์
น้ำในพืน้ ที่ 10% ต่อปี

เป้ าหมายปี 2564
20 ชัวโมง/คน/ปี
่
ไม่ลดลง
มำกกว่ำ 1 ผลิตภัณฑ์/
ธุรกิจปี
150 ต้น

ผลงานปี 2564
15 ชัวโมง/คน/ปี
่
ลดลง 11.34%
ธุรกิจปลูกและจำหน่ำย
กัญชง
161 ต้น

การจัดการผลกระทบผูม้ สั ่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ

“ เติมพลังให้สังคม อย่างสะอาดและปลอดภัย ”
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ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าธุรกิ จ

บริกำรหลัง
กำรขำย
จ

กระบวนกำร

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ผลิตภัณฑ์

ขนส่งจัด
จำหน่ำย
จ

คลังสินค้ำ

 ใบประมำณกำรขำย
 หนังสือค้ำประกัน
 โควต้ำกำรซือ้

 ใบอนุญำตฯ
 ควำมปลอดภัย
 กำรจัดกำรสินค้ำ
 กำรทดสอบตำม
กฎหมำย

 กำรจัดกำรรถขนส่ง
 กำรจัดหำผูข้ นส่ง
 ควำมปลอดภัย

 โปรโมชั ่น
 บริกำรหลังกำรขำย
(ทดสอบตำม
กฎหมำย /ให้
คำปรึกษำ)

 ผูจ้ ดั จำหน่ำย
 สถำบันกำรเงิน
 กรมธุรกิจพลังงำน
 ผูถ้ อื หุน้

 ชุมชนและสังคม
 ลูกค้ำ (ได้รำคำถูก/
สะดวก)
 กรมุรกิจพลังงำน
 พนักงำน
 ผูถ้ อื หุน้

 พนักงำน • ลูกค้ำ
 ผูข้ นส่ง • คูแ่ ข่ง
 ภำครัฐ (กำหนดรำคำ)
 ผูถ้ อื หุน้

 ลูกค้ำ
 ผูใ้ ห้บริกำรทดสอบ
 ชุมชนและสังคม
 ผูถ้ อื หุน้

 ควำมปลอดภัย
 กำรปฏอบัตติ ่อพนักงำน
ทีด่ ี
 รำคำ/ควำมสะดวก
 กำรเข้ำถึงสินค้ำ
 ควำมพร้อมของเงินทุน
 กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้อง

 ควำมรู/้ ควำม
ปลอดภัย
 กำรปฏอบัตติ ่อ
พนักงำนทีด่ ี
 ยุตธิ รรม
ผลตอบแทนทีด่ ี

 กำรบริกำรแบบครบ
วงจร
 ยุตธิ รรม
 ผลตอบแทนทีด่ ี

 รำคำทีย่ ตุ ธิ รรม
 แก๊สทีม่ คี ณ
ุ ภำพ
 ควำมพร้อมของเงินทุน
ประเด็นควำม  ควำมยุตธิ รรมและควำม
ยั ่งยืนทีเ่ กี่ยวข้อง เท่ำเทียมในกำรอนุญำต
โควต้ำกำรซือ้
 กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ห่วงโซ่คุณค่ำของบริษทั เริม่ จำกกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ ซึง่ บริษทั ฯ ต้องแจ้งปริมำณกำรขำยไปยังผูจ้ ดั จำหน่ ำยและ
กรมธุรกิจพลังงำน เพื่อให้บริษทั ฯ ได้รบั อนุญำตโควต้ำกำรซือ้ แก๊สอย่ำงเท่ำเทียมกับผูค้ ำ้ มำตรำ 7 รำยอื่น โดยในกำรซือ้
ขำยสินค้ำ บริษทั ฯ ต้องให้สถำบันกำรเงินออกหนังสือค้ำประกันตำมมูลค่ำกำรซือ้ ขำยในระยะเวลำทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยกำหนด
เครดิตเทอม เพื่อเป็ นหลักประกันกำรซือ้ ขำย
หลังจำกได้รบั แก๊ส บริษทั ฯ จะจัดเก็บในคลังสินค้ำทีม่ มี ำตรฐำน มีควำมปลอดภัย ได้รบั ใบอนุ ญำตจำกกรมธุรกิจ
พลังงำน รวมทัง้ ได้รบั กำรทดสอบควำมปลอดภัยตำมระยะเวลำและมำตรฐำนทีก่ ฎหมำยกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรำย
ต่อพนักงำน ลูกค้ำ และชุมชนรอบข้ำง รวมทัง้ มีกำรจัดอบรมควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอสำหรับพนักงำนและลูกค้ำที่
เข้ำใช้บริกำรในคลัง นอกจำกนี้กำรทีบ่ ริษทั มีกำรกระจำยคลังสินค้ำไปในหลำยพืน้ ที่ ทำให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงสิ นค้ำได้
สะดวก รวดเร็ว ในเวลำทีต่ อ้ งกำร
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ในกำรขนส่งสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ บริษัทฯ ใช้รถขนส่งที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยและเป็ นมิตรต่ อสิง่ แวดล้อม
พนักงำนทีใ่ ห้บริกำรขนส่งจะต้องมีใบอนุ ญำตขับรถวัตถุอนั ตรำย และได้รบั กำรอบรมเรื่องควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
สำมำรถจัดส่งให้ลูกค้ำได้ในเวลำทีต่ ้องกำร ทัง้ นี้สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำนจะเป็ นผูก้ ำหนด
รำคำขำยปลีกแก๊สให้เหมำะสมและเป็ นธรรม เพื่อให้ผบู้ ริโภคในทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงแก๊สได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษทั ฯ เน้นกำรให้บริกำรหลังกำรขำยแก่ลกู ค้ำทุกกลุ่ม ทัง้ กำรอบรมให้ควำมรูเ้ รื่องกำรเป็ นพนักงำนบรรจุแก๊สแก่
ลูกค้ำ กำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภัยตำมกฎหมำย ตลอดจนมีบริกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำระบบแก๊ส เพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
ระบบแก๊สของลูกค้ำ สำมำรถใช้งำนได้ตำมมำตรฐำนและมีควำมปลอดภัยต่อชุมชนและสังคมรอบข้ำง รวมทัง้ นำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพและมีควำมปลอดภัย พร้อมทัง้ กำรให้บริกำรทีเ่ ป็ นเลิศแก่ลกู ค้ำ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ ให้ขอ้ เสนอแนะในกำรใช้สนิ ค้ำ ให้คำปรึกษำวิธกี ำรแก้ปญั หำ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจ
อย่ำงสูงสุดเพื่อกำรบริโภคอย่ำงยังยื
่ น

การจัดการความยังยื
่ นในมิ ติสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกำรดูแลสิง่ แวดล้อมในกระบวนกำรและสิง่ แวดล้อมภำยนอก โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมให้เท่ำเทียมมำตรฐำนสำกล มุ่งมันพั
่ ฒนำเทคโนโลยีทส่ี ะอำดและทันสมัยเพื่อให้ทุกกระบวนกำรของ
บริษทั ฯ มีประสิทธิภำพสูงสุด
บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำร Green Industry โดยกระทรวงอุตสำหกรรม และได้รบั ประกำศเป็ นอุตสำหกรรม
สีเขียวระดับ 2 (ปฏิบตั กิ ำรสีเขียว : Green Active) พัฒนำแผนงำนด้ำนสิง่ แวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่ำง
เป็ นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตำมเป้ำหมำยทีต่ งั ้ ไว้ โดยกำรปลูกไม้ผล
ไม้ดอก พืชผักสวนครัว เป็ นกำรเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว สร้ำงควำมร่มรื่น อีกทัง้ ต้นไม้ยงั ช่วยดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซง่ึ
เป็ นสำเหตุของกำรเกิดภำวะโลกร้อนและยังช่วยดักจับอนุภำคมลพิษบำงชนิดได้ เช่น ฝุน่ ควัน นอกจำกนัน้ บรรดำพืชผัก
สวนครัวทีป่ ลูกไว้กส็ ำมำรถนำมำรับประทำนได้ ซึง่ เป็ นผักสดทีอ่ ุดมด้วยวิตำมินและเกลือแร่ต่ำง ๆ มีควำมปลอดภัยจำก
สำรเคมี ช่ ว ยลดรำยจ่ ำยในครัวเรือ น และที่สำคัญ ท ำให้พนัก งำนมีกิจกรรมร่ วมกัน ในกำรปลูก ผัก ปลูก ต้น ไม้ เกิ ด
ควำมสัมพันธ์ทด่ี ภี ำยในบริษทั

โครงกำรโรงงำนสีเขียว คลังก๊ำซปทุมธำนี พนักงำนและผูบ้ ริหำรร่วมมือร่วมใจกันสร้ำงพืน้ ทีส่ เี ขียว
โดยภำยในคลังก๊ำซปทุมธำนีและคลังก๊ำซพิจติ ร มีพืชผลเกษตรและพืชผักสวนครัวที่พนักงำนและผู้บริหำร
ร่วมกันปลูก แล้วสำมำรถนำไปบริโภคภำยในครัวเรือน ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะนำว ขนุ น มะพร้ำว ลำไย เงำะ มะยม
มะเขือ ข่ำ ตะไคร้ สะเดำ
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นอกจำกนี้ในปี 2563 บริษทั ฯ จัดให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวบริเวณด้ำนข้ำงอำคำรคลังสินค้ำ สำนักงำนใหญ่ โดยกำรปลูก
ต้นจำมจุรี และไทรเกำหลี เพื่อลดปญั หำก๊ำซเรือนกระจกและเพิม่ พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนให้พนักงำน
บริษัทมีกำรจัดกำรขยะและของเสียในกระบวนกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นระบบโดยใช้หลักปฏิบตั ิ 5 R ได้แก่
Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject สู่กิจ กรรม ภำยใต้โ ครงกำร “TAKUNI Care” โดยมีกิจ กรรมภำยใต้
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และปลูกจิตสำนึกในกำรรักษ์
สิง่ แวดล้อมอย่ำงยังยื
่ น
Reduce :
เป็ นกำรลดกำรสร้ำงขยะ เช่น มีกำรจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นชนิดเติม (Refill)
Reused :
ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำน หรือใช้ประโยชน์ให้มำกขึน้ มีกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ
Recycle :
เป็ นกำรนำขยะทีค่ งรูป มีกำรย่อยสลำยได้ยำกไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตขึน้ ใหม่
Repair :
เป็ นกำรนำสิง่ ของทีย่ งั พอแก้ไขได้มำซ่อมแซมให้สำมำรถนำมำใช้ใหม่ได้
Reject :
เป็ นกำรหลีกเลีย่ งกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทก่ี ่อให้เกิดอันตรำย
กิ จกรรมขยะแลกบุญ วัตถุ ประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair
และ Reject) และมีเป้ำหมำยสู่โครงกำรขยะเหลือศูนย์ (zero waste) อีกทัง้ สร้ำงรำยได้จำกกำรแยกขยะ ประหยัด
รำยจ่ำยโดยกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ หรือซ่อมแซมให้คงสภำพในกำรใช้งำน ทัง้ นี้รำยได้ทไ่ี ด้จำกกำรแยกขยะนำสมทบทุนใน
กำรบริจำคให้กบั สถำนสงเครำะห์มลู นิธบิ ำ้ นนทภูม ิ
สถิ ติแสดงการใช้ทรัพยากรของบริษทั
2560
2561
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กำรใช้ไฟฟ้ำ
2.36
2.12
กำรใช้น้ำ
0.21
0.18

2562
(ล้านบาท)
2.32
0.18

2563
(ล้านบาท)
2.13
0.23

2564
(ล้านบาท)
2.09
0.22

บริษทั ฯ มีมำตรำกำรในกำรจัดกำรขยะอันตรำย หรือขยะทีอ่ ำจก่อมลพิษทำงระบบนิเวศ โดยกำรเรียกคืนขยะ
อันตรำยเพื่อทำลำยขยะนัน้ โดย Third Party ทีไ่ ด้รบั มำตรฐำนกำรรับรองตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
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บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ในกำรดำเนินธุรกิจกำรขนส่งของบริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์
GPS กับรถขนส่งของบริษทั ทุกคัน (อุปกรณ์ตอ้ งได้รบั กำรรับรองจำกกรมขนส่งทำงบก) เพื่อช่วยในกำรควบคุมมำตรฐำน
กำรขับขีข่ องพนักงำนขับรถ เช่น ควบคุมควำมเร็วในกำรขับขี่, ควบคุมระยะทำงกำรขับขี่ หรือกำรไม่สตำร์ทเครื่องยนต์
ทิง้ ไว้ ขณะจอด เป็ นต้น โดยจะมีก ำรรำยงำนต่อที่ประชุมผูบ้ ริหำรทุกเดือน รวมทัง้ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงรอบคันรถ
เพื่อเพิม่ ควำมปลอดภัยในขณะขับขีช่ ่วงกลำงคืน

การจัดการความยังยื
่ นในมิ ติสงั คม
การปฎิ บตั ิ ต่อพนักงานและแรงาน
กลุ่มบริษทั ฯ ถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญในกำรนำพำองค์กรและสังคมไปสู่ควำมยังยื
่ น จึงมีกำร
ดูแลเอำใจใส่ในเรื่องควำมปลอดภัยของพนักงำน กำรจ่ำยค่ำจ้ำงอย่ำงเป็ นธรรม กำรไม่เลือกปฏิบตั ทิ งั ้ ในเรื่องเพศ ศำสนำ
เชื้อชำติ รวมทัง้ กำรไม่กดี กันโอกำสในกำรเจริญเติบโตในหน้ำที่งำนทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ ตระหนักถึงกำรละเมิดสิทธิของ
พนักงำน ชุมชน และสังคมในสภำพแวดล้อม จึงได้หำมำตรกำรป้องกันกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ได้จดั ทำกลไกกำร
ร้องเรียน และร้องทุกข์อย่ำงเหมำะสมสำหรับเป็ นช่องทำงให้ผทู้ เ่ี ชื่อว่ำ สิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่
เป็ นธรรม โดยผ่ำนช่องทำงดังนี้
ช่ อ งทำงที่ 1 สำมำรถแจ้ง เรื่อ งร้อ งเรีย นโดยจดหมำยทำงไปรษณี ย์ จ่ อ หน้ ำ ซองถึง ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรือเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และส่งมำได้ท่ี บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) 140/1 ซ.นำวีเจริญ
ทรัพย์ ถ.กำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
ช่องทำงที่ 2 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : auditcom@takuni.com
ช่องทำงที่ 3 เว็บไซต์ของบริษทั http://www.takunigroup.com
การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน
กำรดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนของกำรเคำรพปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยนัน้ เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคลำกรทุกคนในบริษทั ตะหนักและ
ให้ควำมสำคัญโดยกำหนดไว้ในจรรยำบรรณบริษทั ในคู่มอื กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกำหนด และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
บริษทั ฯ มุ่งเน้นให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ติ ่อกันและผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซง่ึ กันและกันบนพืน้ ฐำนศักดิศรี
์ ควำมเป็ นมนุ ษย์ หรือไม่กระทำให้กระทบ
สิทธิเสรีภำพของบุคคลอื่นทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมำยโดยแนวปฏิบตั ดิ งั กล่ำวข้ำงต้นเป็ นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กร
ทีบ่ ุคลำกรทุกคนในบริษทั ต้องถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด ซึง่ หำกมีกำรฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำม
ร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินยั ด้วย
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บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกิจกรรมที่อำจมีผลต่ อหลักมนุ ษยชน ในทุกๆ ด้ำน โดยยึดถือ และปฏิบตั ิตำมข้อ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องโดยบริษทั มีนโยบำยอย่ำงชัดเจนทีจ่ ะไม่จำ้ งแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ ในเสรีภำพของกำรนับถือศำสนำ กำร
ไม่เลือกปฏิบตั จิ ำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคมนอกจำกนี้บริษทั ยังให้ควำม
เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงำนทุกระดับชัน้ อย่ำงเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน
เช่น ประวัติส่วนตัว ค่ำจ้ำงเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภำยนอกหรือผูท้ ่ไี ม่มสี ่วนเกีย่ วข้อง รับทรำบ โดยยัง
ไม่ได้รบั อนุ ญำตจำกพนักงำน และได้มีกำรกำหนดให้มกี ำรใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนจัดทำเป็ นคู่มอื ให้กบั
พนักงำนได้รบั ทรำบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำน ผ่ำนกำรปฐมนิเทศก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ ำน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน ให้กำรปฏิบตั อิ ย่ำงยุตธิ รรม ตัง้ แต่กระบวนกำร คัดเลือก กำรปฏิบตั งิ ำน
และโอกำสในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อำยุ เชือ้ ชำติ ศำสนำ และลักษณะทำงกำยภำพ เช่น กำรจ้ำง
งำนบุคคลทุพพลภำพ โดยมีกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนสถำนที่สถำนที่งำน และสภำพ กำรทำงำนที่ปลอดภัยและ
เหมำะสม กำรส่งเสริมสิทธิและบทบำทของพนักงำนหญิงในองค์กร จึงให้มกี ำรจ้ำงงำนเพศชำยและเพศหญิง โดยปฏิบตั ิ
ต่อกันด้วยควำมเสมอภำคในสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และโอกำส
บุคลากรของบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ
ั บนั มี 14 คน
ผูบ้ ริหำรปจจุ
ปจั จุบนั พนักงำนมี 2,744 คน

ชำย 8 คน

หญิง 6 คน

ชำย 2,019 คน

หญิง 725 คน

ปจั จุบนั พนักงำนทีเ่ ป็ นผูพ้ กิ ำร 13 คน บริษทั ฯ เปิ ดโอกำส และให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพให้กบั ผูพ้ กิ ำรให้มี
รำยได้ พึง่ พำตนเองได้ ลดภำระครอบครัว และสังคม
บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรจัดกำรระบบกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ ำในสำยงำน (Career Path) สมรรถนะทำงด้ำน
ควำมรู้ (Knowledge competency) สมรรถนะทำงด้ำนทักษะ (Skill competency) โดยประกำศนโยบำยให้พนักงำนทุกคน
ได้เข้ำถึงและรับทรำบโดยทัวกั
่ น
บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรม ดูแลด้ำนควำมเป็ นอยู่ ควำม
ปลอดภัย และสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำน ตลอดจนให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำเพิม่ พูนควำมรู้ ทัก ษะกำรปฏิบตั งิ ำน
และควำมเชี่ยวชำญเพื่อยกระดับกำรทำงำนของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ เพิม่ ศักยภำพของพนักงำนให้เป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด พัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนและคุณภำพของกำรให้บริกำรอันจะก่อให้เ กิดประโยชน์ ต่ อ กำร
ปฏิบตั ิงำนจริง โดยบริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริม ให้พนักงำนได้ฝึกฝนและพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอให้เหมำะสม
ตำมแต่ละสำยงำนทีต่ นรับผิดชอบ ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหำรและระดังปฏิบตั งิ ำน โดยจัดให้มกี ำรฝึ กอบรมขึน่ ทัง้ ภำยในและ
ส่งออกไปอบรมจำกสถำบันภำยนอกด้วย
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อบรมภำยในองค์กร หลักสูตร กำรตรวจสอบแบบไม่ทำลำยโดยวิธกี ำรถ่ำยภำพด้วยรังสี (RT) ระดับ 1

การพัฒนาเพิ่ มพูนความรู้ และทักษะในการทางานเพื่อความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
การฝึ กอบรมพนักงาน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
อบรมภำยในองค์กร
42 ครัง้
3 ครัง้
14 ครัง้
5 ครัง้
(30 คน)
(250 คน)
(102 คน)
อบรมภำยนอกองค์กร
34 ครัง้
53 ครัง้
25 ครัง้
16 ครัง้
(126 คน)
(59 คน)
(57 คน)
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ซ้อมอพยพหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง
โครงการเงิ นกู้
บริษัทฯ ได้ดำเนินจัดโครงกำร บริกำรเงินกู้แก่พนักงำน” โดยได้ทำข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกับบริษัท จี
แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ในกำรให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแบบสินเชื่อสวัสดิกำร) โดยจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำ
พิเศษรวมถึงเงื่อนไขกำรอนุ มตั วิ งเงิน และระยะเวลำผ่อนชำระทีด่ กี ว่ำกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินทัวไป
่ ลดปญั หำ
หนี้สนิ จำกกำรใช้บตั รเครดิต ป้องกันปญั หำกำรเงินกูน้ อกระบบ หรือปญั หำทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรทำงำน และอำจนำไปสู่
กำรทุจริตต่อบริษทั ฯได้
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กิ จกรรมการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19)
ในช่วงสถำนกำร์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 บริษัทฯให้ควำมสำคัญต่อสุขภำพของพนักงำน จึง
ร่วมกับสำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 จัดกิจกรรมกำรตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) แบบ RT
PCR (Real Time PCR) ให้แก่พนักงำน เพื่อคัดกรองควำมเสีย่ งและเฝ้ำระวังกำรแพร่กระจำยของเชือ้

กิ จกรรมการตรวจคัดสุขภาพประจาปี
บริษัทฯให้ควำมสำคัญต่อสุขภำพของพนักงำน และส่งเสริมให้พนักงำนใส่ใจดูแลสุขภำพของตัวเอง จึงได้จดั
กิจกรรมตรวจสุขภำพให้แก่พนักงำนเป็ นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้พนักงำนทรำบถึงสุขภำพร่ำงกำยตนเอง และเฝ้ำระวังภำวะ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคได้

ความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักในควำมเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึง่ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรช่วยเหลือ สนับสนุ น
กิจกรรมสำธำรณะประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อควำมเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
ด้ว ยกำรสร้ำ งกำรจ้ำ งงำนและสร้ำ งควำมหลำกหลำยในกิจ กรรมในเชิงเศรษฐกิจ กำรท ำให้เ กิด ควำมเข้มแข็งของ
หน่วยงำน
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โครงการแจกข้าวกล่อง
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จัดทำโครงกำรแจกข้ำว
กล่อง เพื่อแบ่งปนั ให้กบั ผูท้ ท่ี ำงำนและผูท้ อ่ี ยู่ใกล้เคียงกับอำคำรทำคูนิ และส่งเสริมค่ำนิยมกำรดูแลสังคมให้กบั พนักงำน

โครงมอบเงิ นช่วยเหลือโควิ ด
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงต่ อเนื่องเป็ นเวลำหลำยปี ของของเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19)
บริษทั ฯ จึงมีกำรมอบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนปทุม อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี เพื่อนำไป
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมันในกำรปฏิ
่
บตั ิทำงด้ำนกำรตลำดที่เป็ นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภำพและมีค วำม
ปลอดภัย พร้อมทัง้ กำรให้บริกำรทีเ่ ป็ นเลิศแก่ลูกค้ำ และพร้อมตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ให้ขอ้ เสนอแนะใน
กำรใช้สนิ ค้ำ ให้คำปรึกษำวิธกี ำรแก้ปญั หำ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้ำได้รบั ควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดเพื่อกำร
บริโภคอย่ำงยังยื
่ น โดยใช้กลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (One Stop Service) นอกจำกกำรจัดหำแก๊สให้ลูกค้ำ
แล้ว บริษัทยังให้บริกำรเกี่ยวเนื่องกับระบบแก๊สและอุปกรณ์ ทัง้ กำรให้บริกำรติดตัง้ กำรซ่อมบำรุง กำรตรวจสอ บและ
ทดสอบควำมปลอดภัยตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

49

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
กลุ่มบริษทั ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำร
ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสำมำรถจำแนกได้เป็ น 6 ธุรกิจ คือ กำรจำหน่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเพื่อกำรอุปโภคใน
ครัวเรือน อุตสำหกรรม และขนส่ง กำรจำหน่ำยอุปกรณ์และบริกำรติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสำหกรรม กำรให้บริกำร
ขนส่งวัสดุอนั ตรำยและวัสดุก่อสร้ำงทำงบก กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรม และธุรกิจอื่นๆ ซึง่ ส่วนใหญ่คอื กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยมีโครงสร้ำงรำยได้ดงั นี้
รายได้จากการขายและให้บริการ ของกลุ่มบริษทั
3.93%

3.29 %
(101.37)

(107.39)
15.02%

(409.90)

2,729.21
ล้ำนบำท

0.47%
(12.83)
0.06%
(1.51)

80.52%
(2,197.58)

3.87%
(119.22)
156.56%
(509.32)

3,078.34
ล้ำนบำท
75.58%
(2,326.54)

กำรจัดจำหน่ำย LPG
กำรบริกำรขนส่ง
กำรติดตัง้ ระบบแก๊ส

2.88%
(88.53)

0.57%
(17.59)
0.12%
(3.70)

24.13%
(742.39)

3,076.89
ล้ำนบำท
72.42%
(2,228.33)

0.51%
(15.58)
(2.06)
0.07%

กำรรับเหมำก่อสร้ำง
กำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัย
ธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์)

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรทัง้ สิน้ จำนวน 2,729.21 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
2563 และ ปี 2562 ทีม่ รี ำยได้จำนวน 3,078.34 ล้ำนบำท และจำนวน 3,076.89 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยรำยได้ทล่ี ดลง
เกิดจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทีร่ บั รูใ้ นปี 2564 จำนวน 2,197.58 ล้ำนบำทลดลงจำก ปี 2563 และปี
2562 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรให้บริกำรจำนวน 2,326.54 ล้ำนบำท และจำนวน 2,228.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รวมทัง้ รำยได้
จำกกำรจำหน่ ำ ยก๊ำ ซ LPG ในปี 2564 ลดลงเหลือ 409.90 ล้ำ นบำท จำกปี 2563 และปี 2562 ที่มีร ำยได้จำกกำร
จำหน่ ำยจำนวน 509.92 ล้ำนบำท และ 742.39 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรจำหน่ ำย
ทีด่ นิ สำหรับพัฒนำโครงกำรหมู่บำ้ นจัดสรรให้กบั บริษทั ร่วมจำนวน 119.21 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2564 รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
ถือเป็ นรำยได้หลักของกลุ่มบริษทั คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80.52 และร้อยละ 15.02 ของรำยได้รวมตำมลำดับ
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รายได้
การจาหน่ ายก๊าซ LPG
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวมำจำกกำรดำเนินงำนของ TG โดย TG เป็ นผูค้ ำ้ น้ำมันเชือ้ เพลิง
ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัตกิ ำรค้ำน้ ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ในกำรจำหน่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (ก๊ำซ LPG)
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยก๊ำซ LPG ถือเป็ นหนึ่งในรำยได้หลักของกลุ่มบริษทั โดยในปี 2564 ปริมำณจำหน่ำยก๊ำซ LPG
โดยรวมของบริษทั ลดลง คิดเป็ น 15.44% และ 22.64% รวมทัง้ รำคำขำยเฉลีย่ ลดลง 4.97% และ 11.21% เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 และปี 2562 ตำมลำดับ
รำยละเอียดกำรจำหน่ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวสำหรับปี 2562 ถึงปี 2564 แสดงได้ดงั นี้
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปริมำณจำหน่ำยก๊ำซ LPG (ตัน)
25,859
30,582
39,534
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงปริมำณขำย
(15.44%)
(22.64%)
(6.28%)
รำคำขำย (บำทต่อตัน)
15,845
16,674
18,779
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงรำคำขำย
(4.97%)
(11.21%)
2.39%
รำคำขำยเฉลี่ยต่ อ ตันที่ลดลงในปี 2563 เกิด จำกมติกำรปรับ ลดรำคำจำหน่ ำ ยก๊ำ ซ LPG ของที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนในเดือนมีนำคม 2563 ประกอบกับกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำทำให้รำคำขำยเฉลีย่
ต่อตันในปี 2564 ลดลงเล็กน้อย ส่วนปริมำณกำรจำหน่ำย LPG ในปี 2564 ภำคขนส่งลดลง 26.84% และ 34.58% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2563 และ ปี 2562 ตำมลำดับ ซึง่ สอดคล้องกับปริมำณกำรขำยแก๊สของผูค้ ำ้ น้ำมันเชือ้ เพลิงมำตรำ 7
ในภำคขนส่งโดยรวมที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยสำเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้แก๊สในภำคขนส่งลดลงเกิดจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ทีท่ ำให้ผบู้ ริโภคเดินทำงน้อยลง ทัง้ นี้บริษทั ได้ขยำยฐำน
ลูกค้ำไปในกลุ่มภำคอุตสำหกรรมมำกขึน้ เพื่อรักษำปริมำณกำรขำยแก๊สโดยรวมของบริษทั ทำให้สดั ส่วนกำรจำหน่ำย
LPG ให้กลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวเพิ่มขึ้น จำก 28.76% ของยอดขำยโดยรวมในปี 2562 เป็ น 36.92% และ 41.05% ของ
ยอดขำยโดยรวมในปี 2563 และปี 2564 ตำมลำดับ
รำยละเอียดกำรจำหน่ ำยก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวสำหรับปี 2562 ถึงปี 2564 แยกตำมประเภทลูกค้ำ แสดงได้
ดังนี้
ปริมาณขายก๊าซแยกตามประเภทลูกค้า
8.90%
(2,723)

12.09%
(3,127)

41.05%
(10,615)

25,859 ตัน
46.86%
(12,117)

สถำนีบริกำร

36.93%
(11,295)

7.14%
(2,823)

30,582 ตัน

28.76%
(11,371)

39,534 ตัน

54.16%
(16,564)

อุตสำหกรรม

64.10%
(25,340)

โรงบรรจุ
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กลุ่มบริษทั คำดว่ำปริมำณกำรใช้ LPG ในภำคขนส่งจะยังคงลดลง เนื่องจำกมีทำงเลือกในกำรใช้พลังงำนใน
ภำคขนส่งมำกขึน้ และกลไกตลำดของรำคำพลังงำนกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ LPG ในภำคขนส่ง โดยบริษทั ยังคง
นโยบำยขยำยฐำนลูกค้ำไปในกลุ่มภำคอุตสำหกรรมมำกขึน้ เพื่อรักษำปริมำณกำรขำยแก๊สโดยรวมของบริษทั

การให้บริ การขนส่ง
รำยได้บริกำรขนส่งมำจำกกำรดำเนินงำนของ GG โดย GG ทำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยและวัสดุ
ก่อสร้ำง ให้แก่ลกู ค้ำ โดยปจั จุบนั มีรถขนส่งทัง้ สิน้ 21 คัน ซึง่ เน้นกำรให้บริกำรขนส่งภำยในกลุ่มบริษทั เป็ นหลัก รำยได้
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 48-58 ของ GG เป็ นกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 20 30 ล้ำนบำท
รายได้ค่าบริการขนส่ง

37.12
35%
(12.83)

ล้านบาท

9%
(3.91)

9%
(3.82)

13%
(4.70)

53%
(19.59)

34%
(13.95)

41.47
ล้านบาท
9%
(3.64)

LPG บริษทั ในเครือ

LPG บุคคลภำยนอกอื่น

48%
(20.06)

30%
(13.58)

45.96
ล้านบาท
57%
(26.20)

4%
(2.00)

แอมโมเนีย

วัสดุก่อสร้ำง

สำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง แก่บุคคลภำยนอกซึ่งแสดงในงบกำรเงินรวมปี 2564 จำนวน 12.83
ล้ำนบำทลดลงเล็กน้อยจำกปี 2563 และปี 2562 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่บุค คลภำยนอกอยู่จำนวน 17.60 ล้ำน
บำทและจำนวน 15.58 ล้ำนบำทตำมลำดับ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทสิ้นสุดสัญญำกำรให้บริกำรขนส่งแอมโมเนียจำกผู้
ว่ำจ้ำง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทได้ขยำยฐำนลูกค้ำไปในส่วนงำนขนส่ง LPG กับบุคคลภำยนอกเพิม่ มำกขึน้ ทำให้
รำยได้ในส่วนงำนดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ จำก 3.65 ล้ำนบำทในปี 2563 เป็ น 12.83 ล้ำนบำทในปี 2564

การให้ บริ การรับเหมาก่อสร้าง
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อ สร้ำงดำเนิ นกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริกำรรับเหมำก่อ สร้ำ งที่
เกีย่ วกับระบบท่อก๊ำซ LPG เท่ำนัน้ เช่น กำรเดินท่อก๊ำซ LPG ในศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร ซึง่ มีมำตรฐำน
กำรในก่อสร้ำง วัตถุดบิ และคุณภำพแรงงำนในระดับที่กฎหมำยกำหนด ส่วน CAZ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำน
น้ ำมันและแก๊ส โดยกลุ่มลูกค้ำเป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำ มัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี โดยลักษณะ
งำนทีใ่ ห้บริกำรต้องใช้ประสบกำรณ์ เน้นคุณภำพทัง้ มำตรฐำนของวัตถุดบิ กระบวนกำรผลิตทีร่ ดั กุม มีทมี งำนวิศวกรที่
มีควำมชำนำญ และทีมช่ำงฝี มอื ทีไ่ ด้รบั ประกำศนียบัตรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ ำตรฐำนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด
ทัง้ นี้กำรประกอบธุรกิจของทัง้ สองบริษทั มีควำมแตกต่ำงกันในแง่ของควำมชำนำญและมำตรฐำนของงำน ดังนัน้ ลูกค้ำ
จะเป็ นฝำ่ ยเลือกใช้บริกำรจำกบริษทั ใดขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสมของงำน
ในปี 2564 รำยได้จำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถือเป็ นรำยได้หลักของกลุ่มบริษทั โดยในระหว่ำงปี 2564 กลุ่ม
บริษทั รับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจำนวน 2,197.58 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2563 และปี 2562 ทีม่ รี ำยได้จำนวน
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2,326.54 ล้ำนบำท และจำนวน 2,228.33 ล้ำนบำทตำมลำดับ เนื่องจำกงำนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท้ำยโครงกำร รวมทัง้
โครงกำรใหม่ทไ่ี ด้รบั กำรว่ำจ้ำงในไตรมำส 3 และ 4 อยู่ในช่วงเริม่ ต้นของงำนก่อสร้ำง ส่งผลให้มสี ดั ส่วนกำรส่งมอบงำน
ในระหว่ำงปี น้อย
ทัง้ นี้ ในปี 2561 TG ซึ่งเป็ นผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ได้รบั งำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงคลังก๊ำซ LPG
มูลค่ำโครงกำร 494.93 ล้ำนบำท ด้วยศักยภำพทำงด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรจัดกำร ประกอบกับเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทีล่ ูกค้ำกำหนด TG จึงรับงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ส่งผลทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงคลัง
ก๊ำซ LPG จำนวน 12.32 ล้ำนบำท 379.21 ล้ำนบำท และ 103.40 ล้ำนบำท ในปี 2561- 2563 ตำมลำดับ โดยได้ส่ง
มอบงำนครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมำส 3 ปี 2563
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทั มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงน้ ำมันและแก๊สทีอ่ ยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงและ
ยังไม่รบั รู้รำยได้ จำนวน 3,988.74 ล้ำนบำท และในระหว่ำงเดือนมีนำคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้แจ้งข่ำวกำรรับงำน
ก่อสร้ำงเพิม่ เติมอีกจำนวน 167.74 ล้ำนบำท รวมเป็ นงำนในมือทัง้ สิน้ 4,156.48 ล้ำนบำท

การให้บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิ ศวกรรม
รำยได้จำกกำรบริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ดำเนินกำรโดย RE ซึ่งเป็ นกำร
ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอุปกรณ์ทม่ี แี รงดัน กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ในปี 2564 จำนวน 107.39 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 และปี
2562 ทีม่ รี ำยได้จำนวน 101.37 ล้ำนบำทและ 88.53 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ 5.94% และ 14.50% ตำมลำดับ
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปยังภูมภิ ำคตะวันออก เพื่อ
ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย (Non –Destructive Testing) จำกเดิมทีก่ ลุ่มบริษทั เน้นกำรให้บริกำร
ทดสอบตำมกฎหมำย (Legal Testing) เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรเพิม่ รำยได้ โดยรำยได้บริกำรทดสอบในภำคตะวันออก
สำหรับปี 2564 คิดเป็ นสัดส่วน 64.30% ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภัย เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 และปี
2562 ทีม่ สี ดั ส่วนรำยได้เพียง 59.31% และ 53.42% ตำมลำดับ

ธุรกิ จอื่นๆ (ธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
กลุ่ม บริษ ทั มีร ำยได้จ ำกกำรจำหน่ ำ ยทีด่ นิ ให้ก บั บริษ ทั ร่ว ม ในปี 2563 จำนวน 119.22 ล้ำ นบำท เพื่อ
พัฒนำโครงกำรหมู่บำ้ นจัดสรร “ทวี เพชรเกษม-กำญจนำภิเษก” ในรูปแบบบ้ำนแฝด 3 ชัน้ สไตล์โมเดิรน์ ลักซ์ชวั รี่
โดยมีกำรเปิ ดตัวโครงกำรไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2564 และได้รบั ผลกำรตอบรับโครงกำรเป็ นอย่ำงดี โดยมี
ยอดจองในสัดส่วน 78% ของบ้ำนทัง้ หมดในโครงกำร ทัง้ นี้รำยได้จำกกำรจำหน่ ำยทีด่ นิ เป็ นรำยกำรทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้
เป็ นประจำ

รายได้อื่น
รำยได้อ่นื ของกลุ่ม บริษัทสำหรับปี 2564 จำนวน 30.81 ล้ำนบำท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ จำกเงินฝำก
ธนำคำร รำยได้ค่ำเช่ำจำกกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดอบรม กำไรจำกกำร
จำหน่ ำยทรัพย์สนิ รวมทัง้ เงินช่วยเหลือโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน SMEs จำกกรมแรงำน และเงินเยียวยำนำยจ้ำงที่
ได้รบั ผลกระทบจำก COVID-19 จำกสำนักงำนประกันสังคม
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ต้นทุนขาย/บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
การจาหน่ ายก๊าซ LPG
บริษทั มีตน้ ทุนขำยทีส่ ำคัญได้แก่ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่ำขนส่งเข้ำคลัง ค่ำขนส่งก๊ำซไปยังลูกค้ำ และค่ำบริกำร
ผ่ำนคลัง โดยในปี 2564 บริษทั ยังคงรักษำอัตรำกำไรขัน้ ต้นสำหรับกำรจัดจำหน่ำยก๊ำซ LPG ตำมกลยุทธ์ของบริษทั ที่
ไม่เน้ นกำรตัดรำคำขำย รวมทัง้ ใช้กำรวำงแผนกำรรับสินค้ำเข้ำคลังและจัดส่งให้ลูกค้ำ เพื่อ ประหยัดต้นทุน ทำให้
ค่ำบริกำรผ่ำนคลังลดลงจำกปี 2563 และปี 2562 คิดเป็ น 29.15% และ 54.07% ตำมลำดับ
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ซึ่ง ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ ำย บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2564 จำนวน 41.57 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
10.14 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยแก๊ส โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงจำกปี 2563 ทีม่ จี ำนวน 46.20 ล้ำน
บำท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 9.06 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยแก๊ส และปี 2562 ทีม่ คี ่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำนวน
74.38 ล้ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 10.02 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยแก๊ส
ทัง้ นี้ ปริมำณกำรขำยแก๊สให้แก่กลุ่มลูกค้ำสถำนีบริกำร ซึง่ เป็ นลูกค้ำหลักมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในปี
2562 บริษทั ฯ ได้ประมำณผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนธุรกิจจำหน่ำยแก๊สปิ โตรเลียมทัง้ หมด พบว่ำมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะ
ได้รบั คืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของคลังแก๊สและสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง จึงบันทึกกำรด้อยค่ำของคลังก๊ำซและสินทรัพย์ท่ี
เกีย่ วข้องในธุรกิจจำหน่ ำยแก๊สปิ โตรเลียม จำนวน 22.48 ล้ำนบำท ซึง่ ส่งผลให้เกิดขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ในปี 2562
คิดเป็ นร้อยละ 4.56

การให้ บริ การขนส่ง
ต้ น ทุ น ในกำรให้บ ริก ำรขนส่ง ประกอบด้ว ย ค่ ำ น้ ำ มัน เชื้อ เพลิง ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยพนั ก งำนขนส่ ง ค่ ำ ซ่ อ มแซม
บำรุงรักษำ และค่ำเสือ่ มรำคำรถขนส่ง โดยสัดส่วนต้นทุนในกำรให้บริกำรขนส่งของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2562-2564
คิดเป็ นร้อยละ 45-64 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง
นอกจำกนี้รำยได้อ่นื ในปี 2564 ทีเ่ กิดจำกกำไรจำกกำรขำยรถขนส่งทีเ่ กินควำมต้องกำรใช้งำนเพิม่ ขึน้ ในขณะ
ทีส่ ดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรไม่แตกต่ำงจำกปี ก่อน ส่งผลให้อตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้ในปี 2564 เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อย
ละ 27.99 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่ง จำกปี 2563 และปี 2562 ทีม่ อี ตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้ ร้อยละ 11.96
และร้อยละ 32.96 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งตำมลำดับ

การให้ บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบด้วยต้นทุนหลักได้แก่ ต้นทุนค่ำวัสดุงำนก่อสร้ำง ต้นทุน
ค่ำแรงงำน ทัง้ ส่วนของพนักงำนและค่ำจ้ำงเหมำ ต้นทุนค่ำออกแบบ ค่ำที่ปรึกษำ ค่ำเสื่อมรำคำเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ โดยต้นทุนค่ำวัสดุงำนก่อสร้ำงและค่ำแรงงำนในปี 2562 - 2564 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 73 - 83 ของต้นทุน
ค่ำบริกำรทัง้ สิน้
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2564 จำนวน 96.79 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 ที่มจี ำนวน
82.05 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.96 ซึง่ เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน เนื่องจำกโบนัสประจำปี และ
กำรเพิม่ จำนวนบุคลำกรเพื่อรองรับงำนก่อสร้ำงทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ กำรรับรูค้ ่ำใช้จ่ำยจำกภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำย
ทีข่ อคืนไม่ได้ในระหว่ำงปี และค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19
ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2563 จำนวน 82.05 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2562 ที่มจี ำนวน
91.19 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 10.02 ซึง่ เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนลดลง เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ปรับ
ลดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยหลักๆ รวมถึงโบนัสพนักงำนเพื่อให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนที่ไม่ได้เป็ นไปตำม
เป้ำหมำย
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ทัง้ นี้ อัต รำก ำไรก่ อ นภำษีเ งิน ได้ของกลุ่ ม บริษัท ในปี 2564 เพิ่ม ขึ้น เป็ น ร้อยละ 8.06 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรจำกปี 2563 ทีม่ อี ตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้รอ้ ยละ 3.72 เนื่องจำกโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงน้ ำมันและแก๊สที่
ได้รบั กำรว่ำจ้ำงในไตรมำส 3 มีอตั รำกำไรค่อนข้ำงสูง เมื่อเทียบกับโครงกำรเดิม ในขณะทีอ่ ตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 ทีม่ อี ตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้รอ้ ยละ 6.05 เกิดจำกผลกระทบของกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ทำให้กลุ่มบริษทั ต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมำณในบำงโครงกำรเพิม่ ขึน้ ประกอบกับปริมำณ
งำนทีส่ ่งมอบและสำมำรถเรียกเก็บได้มจี ำนวนไม่มำก กลุ่มบริษทั จำเป็ นต้องกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินและบุคคลอื่น
ทำให้กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนทำงกำรเงินสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน

การให้บริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิ ศวกรรม
ต้นทุนในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับ
พนักงำน ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำวัสดุสน้ิ เปลือง และค่ำเสือ่ มรำคำของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรให้บริกำร เป็ นหลักโดยคิดเป็ นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 86-92 ของต้นทุนในกำรให้บริกำร
โดยในปี 2564 และปี 2563 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนโดยรวมลดลง 3.02% และ 2.04% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี ก่อนตำมลำดับ เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและปรับลดค่ำใช้จ่ำยหลักๆ รวมถึงโบนัสพนักงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนทีล่ ดลง ส่งผลให้อตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 คิด
เป็ นร้อยละ 14.82 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 ทีม่ อี ตั รำกำไรก่อนภำษีเงินได้รอ้ ยละ 1.11 และปี
2562 ที่มอี ตั รำขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ร้อยละ 2.10 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร เนื่องจำกอยู่ในช่วงพัฒนำและเพิม่
บุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยกำรให้บริกำรทดสอบในภูมภิ ำคตะวันออก

ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรขัน้ ต้นจำนวน 355.36 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ 13.02% ของ
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 ทีม่ กี ำไรขัน้ ต้นจำนวน 273.89 ล้ำนบำทและจำนวน 298.10 ล้ำน
บำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ 8.90% และ 9.69% ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรตำมลำดับ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2564 เกิดจำกโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงน้ำมันและแก๊สทีไ่ ด้รบั กำรว่ำจ้ำงในไตร
มำส 3 มีอตั รำกำไรค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับโครงกำรเดิม ในขณะทีป่ ี 2563 มีกำรปรับปรุงงบประมำณต้นทุนโครงกำร
ก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนปจั จุบนั ประกอบกับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทำให้กลุ่ม
บริษัทต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมำณก่อสร้ำงบำงโครงกำรเพิม่ ขึน้ ทัง้ ต้นทุนค่ำแรงงำนและค่ำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง
รวมถึงค่ำวัสดุเกีย่ วกับสุขอนำมัยทีใ่ ช้สำหรับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส อัตรำกำไรขัน้ ต้นจึงลดลงจำกปี
ก่อน
สำหรับกำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ในปี 2564 จำนวน 63.15 ล้ำนบำท ในขณะทีป่ ี 2563 และปี 2562
กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จำนวน 32.26 ล้ำนบำท และ 27.16 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 97.33 และ ร้อยละ 18.77 ตำมลำดับ โดยกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ในปี 2564 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน เนื่องจำก
อัตรำกำไรของโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงน้ ำมันและแก๊สที่ได้รบั กำรว่ำจ้ำงในไตรมำส 3 และกำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของ
บริษัทใหญ่ในปี 2563 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทบันทึกกำรด้อยค่ำ ของคลังก๊ำซและสินทรัพย์ท่ี
เกีย่ วข้องในธุรกิจจำหน่ำยแก๊สปิ โตรเลียม จำนวน 22.48 ล้ำนบำท
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ฐานะทางการเงิ น
หน่วย : ล้ำนบำท

31
ธันวาคม
2564

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

เปลี่ยนแปลง
จากปี 2563

เปลี่ยนแปลง
จากปี 2562

สิ นทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

525.83

472.61

138.27

53.22

334.34

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

400.29

265.18

305.58

135.11

(40.40)

สินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ

634.78

524.09

707.29

113.69

(183.20)

สินค้ำคงเหลือ

70.17

61.08

222.17

9.09

(161.09)

เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน

27.29

29.82

48.85

(2.53)

(19.03)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

4.26

1.45

5.21

2.81

(3.76)

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

3.82

4.29

11.04

(0.47)

(6.75)

710.71

721.36

692.02

(10.65)

29.34

ค่ำควำมนิยม

19.38

19.38

19.38

-

-

ลูกหนี้คำ่ ที่ดนิ

76.24

76.24

-

-

76.24

ลูกหนี้คำ่ ประกันผลงำน

97.15

54.19

11.62

42.96

42.57

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยรอขอคืน

51.48

151.19

118.56

(99.71)

32.63

สินทรัพย์อ่นื

97.92

57.34

39.65

40.58

17.69

2,722.32

2,438.22

2,319.64

284.10

118.58

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
ธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

373.50

509.11

238.95

(135.61)

270.16

400.53

277.02

397.38

123.51

(120.36)

หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ

290.14

141.44

243.75

148.70

(102.31)

เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน

126.30

122.94

143.70

3.36

(20.76)

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

76.89

60.70

32.15

16.19

28.55

รำยได้รอกำรรับรู้

14.24

14.24

-

-

14.24

หนี้สนิ อื่น

92.54

83.13

66.81

9.41

16.32

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,348.18

1,229.64

1,196.90

118.54

32.74

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

2,722.32

2,438.22

2,319.64

284.10

118.58

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์

รวมสิ นทรัพย์

56

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 2,722.32 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำนวน 284.10 ล้ำนบำท
และจำนวน 118.58 ล้ำนบำทจำกปี 2563 และ 2562 ที่มีสนิ ทรัพย์จำนวน 2,438.22 ล้ำนบำทและจำนวน 2,319.64
ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.65 และร้อยละ 5.11 ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ และทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
โดยสินทรัพย์ 4 รำยกำรหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 79-84 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562 –
2564

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทั มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 จำนวน 53.22
ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ได้รบั ภำษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยคืนจำกสรรพำกรในระหว่ำงปี 2564 จำนวน 135.08 ล้ำนบำท
และรับเงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงจำกโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงน้ ำมันและแก๊ส เพิม่ ขึน้ ในระหว่ำงปี จำนวน 148.70 ล้ำน
บำท ทัง้ นี้ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทั ได้จ่ำยคืนเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินรวมจำนวน 132.24 ล้ำนบำท จ่ำยภำษีเงินได้
จำนวน 80.55 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จำนวน 34.04 ล้ำนบำท

ลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา
ปี 2564
ล้านบาท
TG

ปี 2563
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

4.98
0.14

37.68

4.77

249.89

24.67

TT

51.52
1.44

1.44

0.18

1.35

0.13

RE

36.86

3.56

26.62

3.37

36.17

3.57

GG

3.25

0.31

6.42

0.81

3.11

0.31

CAZ

941.11

90.92

717.11

90.86

722.32

71.31

TL

0.88

0.09

-

-

0.03

0.00

1,035.06

100.00

789.27

100.00

1,012.87

100.00

รวมลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์
ที่เกิ ดจากสัญญา

ณ สิน้ ปี 2562 - 2564 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื และสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ ของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่ำ
เท่ำกับ 1,012.87 ล้ำนบำท 789.27 ล้ำนบำท และ 1,035.06 ล้ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 32 44 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตลอดช่วงเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ โดยลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ของกลุ่มบริษัท
ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ บั เหมำ ดอกเบีย้ ค้ำงรับและรำยได้ค้ำงรับ
ส่วนสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำ (รำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระ) เกิดจำกกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ (TFRS 15) โดยยังไม่ได้ส่งมอบเพื่อวำงบิลตำม
ขัน้ ตอนกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำ
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ลูกหนี้กำรค้ำของ TG ส่วนใหญ่เป็ นสถำนีบริกำรก๊ำซทีก่ ระจำยอยู่ทวไป
ั ่ โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรให้
ระยะเวลำสินเชื่อ 7 - 10 วันแก่สถำนีบริกำร และ 30-60 วันแก่ลูกค้ำประเภทอุตสำหกรรมและครัวเรือน โดยลูกหนี้
กำรค้ำของ TG ทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 TG มี
ลูกหนี้กำรค้ำและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำจำกงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงคลังก๊ำซ LPG จำนวน 184.28 ล้ำนบำท ซึง่ ได้รบั
ชำระแล้วทัง้ สิน้ ในระหว่ำงปี 2563
สำหรับลูกหนี้กำรค้ำของ RE ณ 31 ธันวำคม 2564 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม
และผูค้ ำ้ น้ำมันเชือ้ เพลิง ตำมมำตรำ 7 ซึง่ มีระยะเวลำกำรให้สนิ เชื่อ 30-60 วัน ส่วนลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ของ CAZ
ณ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วยสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ จำนวน 617.00 ล้ำนบำท และลูกหนี้กำรค้ำจำกงำน
รับเหมำก่อสร้ำง จำนวน 297.80 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำสินเชื่อ 30-45 วัน ซึง่ ลูกหนี้สว่ นใหญ่ยงั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
ทัง้ นี้ ลูกหนี้กำรค้ำ วัดมูลค่ำด้วยรำคำขำยของรำยกำร หักด้วยค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงิน โดยวิเครำะห์จำกประวัตกิ ำร
ชำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เกีย่ วกับกำรชำระหนี้ในอนำคตของลูกค้ำ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

TG
TT
RE
GG
CAZ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
54.71
7.70
59.45
8.24
61.28
8.86
33.14
4.66
36.15
5.01
37.12
5.36
40.72
5.73
40.91
5.67
37.10
5.36
24.38
3.43
27.45
3.81
28.55
4.13
557.76
78.48
557.39
77.27
527.97
76.29
710.71
100.00
721.35
100.00
692.02
100.00

ณ สิน้ ปี 2562-2564 กลุ่มบริษทั ฯ มีทด่ี นิ อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 692.02 ล้ำนบำท 721.35 ล้ำนบำท และ
710.71 ล้ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 26-30 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ตลอดช่วงเวลำ 3 ปี
ทีผ่ ่ำนมำ
โดยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ท่ลี ดลงในปี 2564 จำนวน 10.64 ล้ำนบำทเกิดจำกค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์จำนวน 96.02 ล้ำนบำท ในขณะทีซ่ อ้ื เครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่ำงงวด จำนวน 85.38 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นกำร
เพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนและเพื่อรองรับปริมำณงำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ ขึน้
สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทได้บนั ทึกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญำเช่ำ (TFRS16) จำกกำรถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง้ แรกกับสัญญำเช่ำทีเ่ คยระบุว่ำเป็ นสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ (TAS 17) จำนวน 14.33 ล้ำนบำท ซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่ำงงวด จำนวน 104.58
ล้ำนบำท เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนและเพื่อรองรับปริมำณงำนกำรให้บริกำรทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีค่ำเสื่อม
รำคำและสินทรัพย์ทจ่ี ำหน่ำยหรือตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี รวมจำนวน 89.58 ล้ำนบำท ส่งผลให้สนิ ทรัพย์ถำวรเพิม่ ขึน้ จำก
ปี ก่อนสุทธิ 29.33 ล้ำนบำท
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โครงสร้างของเงินทุนบริษทั
ณ สิน้ ปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษทั มีโครงสร้ำงของแหล่งเงินทุน ตำมรำยละเอียดดังนี้
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
400.53 14.71
277.02 11.36
397.37 17.13
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
290.14 10.66
141.44
5.80
243.75 10.51
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
373.50 13.72
509.11 20.88
238.95 10.30
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
126.30
4.64
122.94
5.04
143.70
6.19
หนี้สนิ อื่น
183.67
6.75
158.06
6.48
340.86
4.27
รวมหนี้ สิน
1,374.14 50.48 1,208.57 49.57 1,122.74 48.40
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
1,348.18 49.52 1,229.64 50.43 1,196.90 51.60
หนี้ สิน/ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
1.02
0.98
0.94
กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงสร้ำงเงินทุนมำจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ และกำรก่อหนี้ โดยมี สดั ส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือ
หุน้ อยู่ทร่ี ะดับ 0.94 เท่ำ 0.98 เท่ำ และ 1.02 เท่ำ ณ สิน้ ปี 2562 - 2564 ตำมลำดับ โดยกลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิจำกกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำก 1,196.90 ล้ำนบำทในปี 2562 เป็ น 1,229.64 ล้ำนบำท
และ 1,348.18 ล้ำนบำทในปี 2563 และปี 2564 ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สนิ รวม 1,374.14 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 และปี 2562 ที่มี
หนี้ สินรวม 1,208.57 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1,122.74 ล้ำนบำท คิดเป็ น กำรเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 13.70 และร้อ ยละ 7.64
ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ หลักของกลุ่มบริษทั สำมำรถจำแนกได้เป็ น 3 รำยกำร ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื หนี้สนิ ที่
เกิดจำกสัญญำ และเงินกูย้ มื ระยะจำกสถำบันกำรเงิน กำรเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ในระหว่ำงปี เกิดจำก
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 123.51 ล้ำนบำทจำกปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจำกเจ้ำหนี้ค่ำสินค้ำ บริกำร
และค่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำงำนก่อสร้ำงน้ำมันและแก๊สในระหว่ำงงวด
- หนี้สนิ ที่เกิดจำกสัญญำ (เงินรับล่วงหน้ำค่ำงำนก่อสร้ำงและรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ) เพิม่ ขึน้ จำนวน
148.70 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรรับเงินรับล่วงหน้ำของโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงน้ ำมันและแก๊สทีไ่ ด้รบั กำร
ว่ำจ้ำงในไตรมำส 3 ปี 2564 เพิม่ ขึน้
- เงินกู้ยมื ระยะสัน้ ลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 132.25 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ได้ชำระคืนในระหว่ำงงวด
โดยในระหว่ำงปี 2564 และปี 2563 กลุ่มบริษทั ได้รบั เงินกูย้ มื เงินระยะสัน้ รวมจำนวน 941.50 ล้ำนบำทและ
จำนวน 1,076.11 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ และมีกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำนวน 1,077.10 ล้ำนบำทและจำนวน 789.26 ล้ำนบำทในปี 2564 และปี 2563 ตำมลำดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 1,348.18 ล้ำนบำทโดยเป็ นส่วน
ของบริษัทใหญ่ จำนวน 926.53 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 และปี 2562 ที่มจี ำนวน 892.87 ล้ำนบำทและจำนวน
882.54 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.77 และร้อยละ 1.17 ตำมลำดับ เนื่องจำกกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ น
ของบริษัท ใหญ่ ป ระจ ำปี จ ำนวน 63.66 ล้ำ นบำทและจ ำนวน 32.26 ล้ำ นบำท ในปี 2564 และปี 2563 ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงปี 2564 และปี 2563 มีกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษัทจำนวน 30.00 ล้ำนบำทและจำนวน 21.92
ล้ำนบำท
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แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิ นทุน
ในส่วนของควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงของเงินทุน เมื่อพิจำรณำประกอบกับแหล่งทีม่ ำและแหล่งใช้ไปของ
เงินทุนพบว่ำ กลุ่มบริษทั มีกำรกำรจัดหำสินทรัพย์ระยะยำวโดยใช้แหล่งเงินทุนระยะยำวทัง้ จำกกำรก่อหนี้ และส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก และมีควำมเหมำะสม ดังจะเห็นได้จำก ณ สิน้ ปี 2562-2564 กลุ่มบริษทั ใช้กำรจัดหำเงินทุนจำกส่วน
ของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยมื ระยะยำว ซึ่งมีสดั ส่วนรวมกันเท่ำกับ ร้อยละ 57.79 ร้อยละ 55.47 และร้อยละ 54.16 ของ
สินทรัพย์รวม เพื่อใช้ในกำรลงทุนระยะยำว คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึง่ ประกอบด้วยทีด่ นิ อำคำร อุปกรณ์เป็ นหลักใน
สัดส่วนประมำณร้อยละ 26-30 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุนของบริ ษทั
จำกโครงสร้ำงของเงินทุนประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งที่มำและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มตำมที่ได้
กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษทั มีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี มีใช้เงินลงทุนระยะยำวบำงส่วนไปใช้ในกำร
จัดหำสินทรัพย์หมุนเวียนระยะสัน้ และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของสินทรัพย์หมุนเวียนนัน้ พบว่ำส่วนหนึ่งเป็ นเงินสด
หรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในสัดส่วนประมำณร้อยละ 6-20 ของสินทรัพย์รวม รวมทัง้ ลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษทั ส่วน
ใหญ่เป็ นลูกหนี้กำรค้ำทีย่ งั ไม่ครบกำหนดชำระ ส่งผลให้สภำพคล่องของกลุ่มบริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
ในส่วนของสภำพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษทั มีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำร
ดำเนินงำนทัง้ สิ้น (295.20) ล้ำนบำท 199.88 ล้ำนบำท และ 320.16 ล้ำนบำทและมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรม
ลงทุนเท่ำกับ 157.03 ล้ำนบำท 61.55 ล้ำนบำท และ 64.64 ล้ำนบำท โดยในปี 2562 เป็ นกำรใช้ไปในกำรจ่ำยซือ้ ทีด่ นิ
อำคำร และอุปกรณ์ สำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงน้ ำมันและแก๊ส ในส่วนกิจกรรมกำรจัดหำเงิน ในปี 2564 นัน้ กลุ่ม
บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 202.29 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นกำรชำระคืนเงินกู้ยมื เงินระยะจำก
สถำบันกำรเงินทัง้ สิน้ 132.24 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ จำนวน 36.00 ล้ำนบำท รวมทัง้
จ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 34.04 ล้ำนบำท
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อัตราส่วนทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม สิ้ นสุดวันที่

อัตราส่วนทางการเงิ น

31-ธ.ค.-64

31-ธ.ค.-63

31-ธ.ค.-62

LIQUIDITY RATIO
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

(เท่ำ)

1.40

1.29

1.45

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว

(เท่ำ)

0.77

0.70

0.46

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด

(เท่ำ)

0.26

0.28

(0.23)

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ

(เท่ำ)

8.20

10.79

10.96

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่

(วัน)

44.50

33.84

33.30

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ

(เท่ำ)

36.17

19.80

10.47

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่

(วัน)

10.09

18.43

34.86

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้

(เท่ำ)

7.01

8.32

7.47

ระยะเวลำชำระหนี้

(วัน)

52.09

43.89

48.84

Cash Cycle

(วัน)

2.50

8.38

19.32

อัตรำกำไรขัน้ ต้น

(%)

13.02

8.90

9.69

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน

(%)

7.95

3.91

3.91

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร

(%)

11.73

6.49

-9.59

อัตรำกำไรสุทธิ

(%)

5.54

2.39

2.40

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

(%)

6.94

3.63

3.21

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

(%)

8.47

4.96

5.62

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร

(%)

34.67

22.80

22.13

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์

(เท่ำ)

1.06

1.29

1.45

อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

(เท่ำ)

1.48

1.35

1.27

Interest bearing debt to EBITDA ratio

(เท่ำ)

1.90

3.43

2.25

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
อัตรำกำรจ่ำยเงินปนั ผล

(เท่ำ)

0.67

0.35

0.64

(%)

43.17

49.22

39.97

PROFITABILITY RATIO

EFFICIENCY RATIO

FINANCIAL POLICY RATIO
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
ชื่อย่อ
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษทั
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:
:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

TAKUNI
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
0107557000110
140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160
: จัดจาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งทางบก ให้บริการ
ก่อสร้าง ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่ อ งกับ
ระบบก๊าซ รวมทัง้ ลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

อ

เว็บไซต์บริษทั
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้
วันแรกทีซ่ อ้ื ขายหุน้
โทรศัพท์

:
:
:
:
:
:

อ

นักลงทุนสัมพันธ์

: นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
092-252-1277 / nita@takuni.com
: นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
02-455-2888 / nita@takuni.com
: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999
: นางสาววิภาวรรณ ปทั วันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4795
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ชัน้ 48-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000

เลขานุการบริษทั
นายทะเบียนหุน้ สามัญ

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

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแล
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เนื่องจากเห็นว่ามีความสาคัญและ
จาเป็ นต่ อการดาเนินธุรกิจที่ทาให้บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริม
กิจการของบริษทั ฯให้มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมันคงต่
่
อไป ซึง่ จะก่อให้เ กิดความเชื่อมันแก่
่ ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯในระยะยาว บริษทั ฯจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัท ฯซึ่ง เป็ น ไปตามหลัก การการก ากับ ดูแลกิจ การที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั โดยนโยบาย
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และได้
เผยแพร่ น โยบายการก ากับ ดูแลกิจการที่ดีใ ห้ก รรมการและพนัก งานทุก ระดับ เข้า ใจและถือ ปฏิ บตั ิตาม ซึ่ง มีเ นื้ อหา
ครอบคลุมหลักสาคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเกีย่ วกับ
ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีสทิ ธิการรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั งิ บ
การเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได้รบั เงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุม และเสนอชื่อ บุ คคลเพื่อ พิจารณารับเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการบริษัท สิท ธิใ นการพิจารณาและแต่ งตัง้
กรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และอนุ มตั คิ ่าสอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนมีสทิ ธิพน้ื ฐานอื่นๆ ของผูถ้ อื หุน้ ที่
เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯได้กาหนดให้มจี ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทัง้
มีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณี
ที่ข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสัง่ หรือ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ก าหนดไว้เ ป็ น อย่ า งอื่น และเผยแพร่ ห นัง สือ เชิญ ประชุ ม พร้อ มทัง้ เอกสารข้อ มู ล
ประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1
เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดให้มกี าร
บันทึกรายงานการประชุมทีช่ ดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯจะเผยแพร่รายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายหลังจากทีส่ ง่ รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯตระหนักและให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯจึงให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติและผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียม
กันในการซื้อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษทั ฯอย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุ มตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธกี าร
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ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯกาหนดให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุน้ 1 หุ้น มีสทิ ธิ
ออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เป็ นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014 หรือที่ E-mail: nita@takuni.com)
นอกจากนี้บริษทั ฯได้อานวยความสะดวก และสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯได้อานวยความสะดวก
โดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ เป็ นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียง
ได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข และ แบบ ค. ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษทั ฯอย่างน้อย 1 คน ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯให้ความสาคัญในการดูแลและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากแรงสนับสนุ นจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริษัทฯ ถือเป็ นการสร้างความสาเร็จให้กบั บริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯจึงปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ทีท่ าขึน้ ระหว่างกัน รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดาเนินการใดๆ อันจะเป็ นการริ ดรอนสิทธิ
หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ :
บริษทั ฯมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทนทีค่ ุม้ ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือ
หุ้น โดยคานึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทฯในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดแี ละต่อเนื่อง
รวมทัง้ การดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงาน :
บริษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุ นให้แผนงานต่างๆ ของบริษทั
ฯสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ บริษัทฯจึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ พัฒนา ส่งเสริมการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และมีอาชีวอนามัยทีด่ ี โดยจัดทาระเบียบขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจน รัดกุม และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทัง้ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อ าจเกิดขึ้นและหามาตรการควบคุมและป้ องกัน
พร้ อ มกับ สื่อ สารกับ พนั ก งานให้ เ ข้า ใจและปฏิบ ัติไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน ตลอดจนสร้ า ง
บรรยากาศการท างานที่ดี ส่ง เสริม การท างานเป็ น ทีม เพื่อ สร้า งความมัน่ ใจและเป็ นขวัญ
กาลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ ด้วยความมันคงในอาชี
่
พ
ผูบ้ ริหาร :
บริษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของผูบ้ ริหาร ในฐานะผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิงานต่ างๆ รวมทัง้ ควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็ นไปตามกรอบ
ทิศ ทาง และเป้ าหมายทางธุ ร กิจ ที่ก าหนดไว้โ ดยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฯจึง เสนอ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเหมาะสม เป็ นธรรม เพื่อเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้
ผู้บริหารมีความตัง้ ใจและทุ่มเทให้กบั การบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจทีก่ าหนดไว้ได้
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หุน้ ส่วนทางธุรกิจ :

ลูกค้า :

คู่คา้ :
เจ้าหนี้ :
คู่แข่ง :

สิง่ แวดล้อม :

ชุมชน/สังคม :

หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงาน
กากับดูแลอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง :

บริษัทฯตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความสาคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการที่ช่วย
สนับสนุ นและผลักดันให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทาง
ธุ ร กิจ ที่ก าหนดไว้ไ ด้ บริษัท ฯจึง ปฏิบ ัติต่ อ หุ้น ส่ ว นทางธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ท่เี ป็ นธรรมของทัง้ สองฝ่าย และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลง
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอและมุ่งเน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ ตี ่ อลูกค้าอย่าง
โปร่งใสเท่าเทียมและเป็ นธรรม ตลอดจนสร้างความพึงพอใจและความมันใจแก่
่
ลูกค้าในการ
ได้รบั สินค้าและบริการที่มคี ุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม และให้
ความสาคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ของบริษทั ฯด้วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าทีต่ กลงร่วมกัน
อย่างเคร่งครัดทัง้ จะไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สจุ ริต
บริษทั ฯ พึงปฎิบตั ติ ามข้อสัญญาระหว่างบริษทั ฯ กับเจ้าหนี้ ด้วยการชาระหนี้ตรงเวลา สร้าง
ความเชื่อใจและมีความจริงใจทีด่ ตี ่อกัน
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่
แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสมและไม่
มีนโยบายทีจ่ ะทาลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือดาเนินการใดๆทีไ่ ม่สุจริตที่เป็ น
การทาลายคู่แข่งของบริษทั ฯ
บริษัท ฯ ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ด้า นสิ่ง แวดล้ อ ม โดยไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ส่ ง ผลเสีย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดส่งเสริมการใช้และการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบตั ิและให้ความร่วมมือ
หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อก
โดยหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
บริษทั ฯ คานึงถึงการสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่คนในสังคมและ
ชุมชนรวมถึงส่งเสริมและปลูกฝงั จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ
และให้ความสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่ วยงานภาครัฐและ
หน่ วยงานกากับดูแลที่มตี ่อการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความตัง้ ใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมายต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของหน่ วยงานเหล่านัน้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุ การบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบตั ิต ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมายต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น งานของบริษัทฯ และ
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ านและเป็ นไปตาม
มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
ทุกปี
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กรณี ท่ีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อ ร้องเรียน ข้อ เสนอแนะ หรือ ข้อ สงสัยใดๆ เกี่ย วกับการก ระทาผิด กฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรง
ถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดย
บริษทั ฯจะดาเนินการสอบสวนตามขัน้ ตอนการรับเรื่องร้องเรียนทีก่ าหนดไว้และถือปฏิบตั เิ ป็ นเรื่องลับ และรายงานผลการ
สอบสวนให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ฯให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ
ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่ าเชื่อถือ ทัวถึ
่ ง ทันเวลา โปร่งใส และ
เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รวมถึง
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้มที งั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทาขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอสิ ระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทาอย่างระมัดระวัง อีกทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ผู้บริหาร การทาหน้ าที่ในรอบปี ท่ผี ่านมา
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหารประวัตกิ ารเข้าอบรม ตลอดจน
การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
การกากับดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท ฯ และจะต้อ งไม่ น าความลับ และ/หรือ ข้อ มูลภายในของบริษัท ฯ ไปเปิ ด เผย หรือ แสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลู ก จ้ า งของบริษัท ฯ ที่ไ ด้ ร ับ ทราบข้อ มู ล ทางการเงิน ของบริษัท ฯ และ/หรือ ข้อ มู ล ภายในที่เ ป็ น
สาระสาคัญ ที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝื นถือว่าได้กระทาผิด
ระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการกาหนดโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
หากยังคงปฏิบตั จิ ะทาการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ท่ตี ้องรายงานการถือ
ครองทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
มีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทีท่ ารายการ และจัดส่ง
สาเนารายงานนี้ให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมใน
ด้านการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่
กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อผู้ถือหุ้น การดาเนินธุรกิจเป็ นไปด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม
สามารถตรวจสอบได้เ ปิ ด เผยข้อ มูล อย่ า งเพีย งพอแก่ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งทุ ก ฝ่า ย และด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ว ยความระมัด ระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความเสีย่ ง โดยให้มกี ารประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่าง
เหมาะสมและสม่าเสมอ สาหรับการกาหนดแนวทางในการดาเนินงานนัน้ บริษทั ฯให้ความสาคัญเรื่องการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็ นประจา
ทุกปี รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับ สนุ นให้กรรมการทุ กท่า นและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่ง เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่าง ๆ เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการและฝา่ ยบริหาร
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่ อการต่ อต้า นด้านทุจริต คอร์รปั ชันทั
่ ง้ ภายในและภายนอกองค์ก ร
บริษทั ฯ ยึดมันต่
่ อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและทุกขัน้ ตอนการทางาน รวมถึงได้มกี ารกาหนดนโยบายและมาตรการด้านการ
ป้องกันการกระทาดังกล่าว บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
องค์ก รให้พ นัก งานทุ ก คนมีค วามตระหนัก ต่ อ การกระทาที่เ ป็ น การทุ จริต คอร์ร ัป ชัน่ ด้ว ยเล็ง เห็น ว่ า การทุ จ ริต และ
คอร์รปั ชันเป็
่ นบ่อนทาลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ การดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันต้
่ อง
เกิดจากหน่ วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็ นพลังผลักดันในการปลูกฝงั และสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทา
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้อนุ มตั นิ โยบายในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันขึ
่ น้ บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition
: CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และบริษัทฯ ได้รบั การรับรองให้แป็ น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทยในวั
่
นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตัง้ ใจที่จะพิจารณาดาเนินการในด้านต่ างๆ โดยได้พิจารณา
เกี่ยวกับการขจัดปญั หาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมผี ลและเป็ นอิสระ
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทีด่ ี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯโดยรวมเป็ นสาคัญ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษทั ฯกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้
คณะกรรมการทราบ โดยติดต่ อแจ้งที่เลขานุ การบริษัท และมีหน้ าที่รายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ข องบริษัท ฯให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ใน
การประชุมคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั กาหนดให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเข้าทารายการใด ๆ หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
โดยการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯจะคานึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
และเป็ นไปตามเงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทัวไป
่ โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ซง่ึ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดในรายงาน และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส
จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษัทฯได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การ
ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นี้จรรยาบรรณดังกล่าว ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษั ทครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ติ าม
แนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการและข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และอื่นๆ
โครงสร้างการจัดการ
บริษทั ฯ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีโครงสร้างการจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝา่ ยตรวจสอบภายใน *
* บริษทั ฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก –
บริษทั อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด

คณะกรรมการความยังยื
่ นและ
กิจกรรมสังคม
ฝา่ ยความปลอดภัยและชีวอนามัย
บริหารด้านคุณภาพ

ฝา่ ยบริหารงานทัวไป
่

ฝา่ ยบัญชี / ฝา่ ยการเงิน

ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

ฝา่ ยขาย
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คณะกรรมการ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมี
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 6 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และคอร์ ร ัป ชัน่ และ
คณะกรรมการความยังยื
่ นและกิจกรรมสังคม
คณะกรรมการบริษทั
ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน
 กรรมการอิสระ 4 ท่าน
( ร้อยละ 57 ของกรรมการทัง้ คณะ )
 กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) 2 ท่าน ( ร้อยละ 29 ของกรรมการทัง้ คณะ )
 กรรมการ 1 ท่าน
( ร้อยละ 14 ของกรรมการทัง้ คณะ )

ชื่อ – สกุล

ประเภทกรรมการ

วันที่ได้รบั
ตาแหน่ ง

1 นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค 1/

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

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

2 นายเจริญ ประจาแท่น 1/

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5
ครัง้ ที่ 6

19/12/2555
4/4/2556
27/4/2558
26/4/2560
25/4/2562
27/4/2564

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ น
กรรมการ 6/
DCP / RCP

DAP / DCP / ACP /
QFR

3 นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ 2/ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาฯ /
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 3/

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5

DAP
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กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง / ประธานกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่

26/3/2550
17/4/2557
26/4/2560
25/4/2562
27/4/2564

ประเภทกรรมการ

ชื่อ – สกุล

วันที่ได้รบั
ตาแหน่ ง

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
ั น์ 4/

กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน่ /
เลขานุการบริษทั

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5

19/12/2555
4/4/2556
26/4/2559
23/4/2561
27/4/2564

7 นายคณิต วัฒนวิเชียร 5/

กรรมการอิสระ

ครัง้ ที่ 1 9/11/2563

ประวัติการอบรม
เกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ น
กรรมการ 6/
DAP

DAP / DCP / CSP /
EDP

DCP / ACP

หมายเหตุ : 1/ นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค และนายเจริญ ประจาแท่น ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครบวาระ 9 ปี และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
: 2/ นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ให้ ดารง
ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริษทั
: 3/ นายประเสริฐ ตรีวีรานุ วฒ
ั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการ
: 4/ นางสาวนิตา ตรีวีรานุ วฒ
ั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
: 5/ นายคณิต วัฒนวิเชียร ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
: 6/

DAP
DCP
RCP
ACP
CSP
QFR
EDP

=
=
=
=
=
=
=

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

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ สองในสามคน
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่กากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ละตาม
กฎหมายที่ ใช้บ ัง คับ กับ บริษัท ฯ รวมถึง วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติท่ี ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น และมติค ณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนกาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ รวมทัง้ กากับดูแล
ให้คณะผูบ้ ริหาร บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง
ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมันคงสู
่ งสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของระบบการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี จึง ได้พิจ ารณาแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระ ทาหน้าทีต่ รวจสอบการดาเนินกิจการของบริษทั
สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการปฏิบตั ิงาน ของหน่ วยงานต่างๆ เป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั งิ านทีด่ ี การบริหารกิจการดาเนินไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าทีใ่ นการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่ าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสร้างความมันใจและความน่
่
าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน
และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุตธิ รรมโปร่ง ใส และมีการดาเนิน
ธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทน ท าหน้ า ที่ด้า นการสรรหา
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริ หารระดับสูงของบริษทั ฯ
พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารสูงสุด รวมทัง้ อนุ มตั ริ ูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกาหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทัง้ ส่วนที่
เป็ นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่นื ทีจ่ ่ายให้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและบริหาร
กิจการของบริษทั ฯ รวมทัง้ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยาย
กิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสังและมติ
่
ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินงานของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่
กาหนดไว้และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าที่ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กาหนดนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ในการบริหารงาน ติดตามการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้
วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็ นระบบ และรายงานความเสีย่ งและข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันมี
่ หน้ าที่กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิให้ครอบคลุมการ
ทุจริตในทุกรูปแบบในการบริหารงาน ให้การสนับสนุ นและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
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คอร์รปั ชัน่ ติดตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่าง
เป็ นระบบตลอดจนรายงานคาร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กิดขึน้ ในองค์กรโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการความยังยื
่ นและกิ จกรรมสังคม
คณะกรรมการความยังยื
่ นและกิจกรรมสังคม มีหน้าทีก่ าหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดาเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และความยังยื
่ นของบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ความยังยื
่ นและกิจกรรมสังคม พิจารณาจัดทางบประมาณและค่าใช้จ่าย
ต่ างๆ ในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น ติดตามความก้าวหน้ าของการ
ดาเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการตามนโยบายความยังยื
่ นและกิจกรรมสังคมของบริษทั และรายงาน
ต่ อ คณะกรรมการบริห าร รวมทัง้ สอบทานและให้ค วามเห็น ชอบการเปิ ด เผยรายงานความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ

ผูบ้ ริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มกี ารแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งผูบ้ ริหารเพื่อการบริหารงานทีเ่ หมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้
1.

ชื่อ-สกุล
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ 1/

2.

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ 2/

3.

นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี 3/

4.

นางฐิตมิ า ธนาปกิจ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ/
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยบริหารงานทัวไป/
่
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย/
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล/
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด/
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาคูนิ เทรดดิง้ จากัด/
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด/
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย/
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและฝา่ ยการเงิน

หมายเหตุ : 1/ นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ได้รบั แต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 ให้ดารงตาแหน่งรอง
่
กรรมการผูจ้ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ
: 2/ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร/กรรมการผู้จดั การ และได้รบั แต่งตัง้ โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่
1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นรองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย และกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
แทนนางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรีทล่ี าออกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
: 3/ นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี ลาออกจากการเป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย และ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2562-2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารของบริษทั ในรูปของเงินเดือน โบนัส
และเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี้
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
 ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
 ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ 1/
รถประจาตาแหน่ง
รวม
หมายเหตุ :

1/

ปี 2564
(15 ท่าน)

ปี 2563
( 16 ท่าน )

( หน่วย : ล้านบาท )
ปี 2562
( 19 ท่าน )

29.01
5.09

29.36
2.45

33.26
3.12

0.29
มี
34.39

0.29
มี
32.09

0.26
มี
36.64

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จดั ให้มกี องทุนสารองเลีย้ งชีพโดยบริษทั สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส่วนบริษทั ซี
เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี องทุนสารองเลีย้ งชีพโดยบริษทั สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 (ขึน้ อยู่กบั
อายุการทางาน) ของเงินเดือนพนักงาน

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 จานวนพนักงานทัง้ หมดของกลุ่มบริษทั (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) มีดงั นี้

ฝ่ ายงาน
ฝา่ ยขาย
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ฝา่ ยจัดซือ้
ฝา่ ยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝา่ ยกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ฝา่ ยคลังก๊าซ
ฝา่ ยเลขานุการบริหาร
ฝา่ ยความปลอดภัยและชีวอนามัย
บริหารด้านคุณภาพ
โครงการก่อสร้างคลังก๊าซ
รวม
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บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2564 31ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4
4
5
6
6
5
17
17
16
2
2
3
3
3
3
2
10
10
12
1
1
1
1
1
1
44

44

12
60

ฝ่ ายงาน
ฝา่ ยบริหารงานทัวไป
่
ฝา่ ยวิศวกรรม
ฝา่ ยคลัง
ฝา่ ยการติดตัง้ LPG, NGV
ฝา่ ยอุตสาหกรรม/ อาคาร
ส่วนงานทาความสะอาด
รวม

บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2564 31ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
1
1
6
7
4
7
1
2
3
1
1
2

3

6

13

12

20

บริษทั จีแก๊ส โลจิสติ กส์ จากัด
ฝ่ ายงาน
ฝา่ ยจัดส่ง
ฝา่ ยความปลอดภัย
รวม

ฝ่ ายงาน
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ฝา่ ยธุรการ
ฝา่ ยความปลอดภัย
ฝา่ ยขาย
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2564 31ธันวาคม 2563
26
28
1
1
27
29

31 ธันวาคม 2562
29
1
30

บริษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม จากัด
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2564
161
11
2
9
3
186

31ธันวาคม 2563
151
9
2
6
3
171

31 ธันวาคม 2562
144
19
1
7
3
174
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จานวนพนักงาน (คน)
ฝ่ ายงาน
31 ธันวาคม 2564 31ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เลขานุการ
1
1
1
ฝา่ ยการตลาด
1
ฝา่ ยวางแผน
1
ฝา่ ยบัญชี/การเงิน
5
5
5
ฝา่ ยจัดซือ้ และจัดจ้าง
5
5
5
ฝา่ ยประเมินราคา
4
4
2
ฝา่ ยคลังสินค้าและจัดส่ง
2
1
2
ฝา่ ยบุคคลและธุรการ
10
9
7
ฝา่ ยเขียนแบบ
16
14
14
ฝา่ ยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3
3
2
ฝา่ ยก่อสร้าง
321
270
319
ฝา่ ยผลิตและติดตัง้
1,277
2,311
695
รวม
1,594
2,623
1,054

ฝ่ ายงาน
ฝา่ ยบุคคลและทัวไป
่
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ฝา่ ยควบคุมโครงการ
ฝา่ ยก่อสร้าง
ฝา่ ยผลิตและติดตัง้
รวม

บริษทั เจ เค อี ซี จากัด
จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2564
31ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
4
6
10
2
2
2
4
63
807
880

5
57
1,096
1,166

4
45
779
840

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทัง้ หมด
2,744 คน 4,045 คน และ 2,179 คน ตามลาดับ โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน
โบนัส กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และค่าล่วงเวลา เป็ น จานวนรวม 741.13 ล้านบาท 1,105.77 ล้านบาท และ 737.26 ล้าน
บาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้กาหนดให้มกี ารจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพตัง้ แต่ เดือนมิถุนายน 2557 กับ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อ
จูงใจให้พนักงานทางานกับบริษทั ในระยะยาว

ข้อพิ พาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
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ข้อมูลสาคัญอื่น
เลขานุการบริษทั

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ (ได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)

ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางฐิตมิ า ธนาปกิจ

ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี

นางสาวช่อสุดา จิตชวนันท์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษทั ฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือบริษทั อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด

หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ 092-252-1277 / nita@takuni.com

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ใ ห้ แก่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ใ นปี
2564 รวม 5.69 ล้ านบาท (ค่าสอบบัญชี 5.59 ล้ านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.10
ล้ านบาท)

ข้อพิพาททางกฏหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั ฯ มิได้มขี อ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ ทีอ่ ยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึง่ อาจทา
ให้กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบในทางลบ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็ นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ
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รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแล
กิจการ
สรุปผลการปฎิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผา่ นมา
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะผูบ้ ริหาร บริหารงานให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นด้านต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ทาหน้าที่กากับดูแล จัดให้มแี ละดารงไว้ซ่งึ ระบบการบริหารความเสีย่ งและระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพื่อให้มคี วามมันใจได้
่
ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียง
พอที่จะดารงรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระทาหน้าทีก่ ากับดูแลงบ
การเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทีป่ รากฏใน
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนาเสนอโดย
ต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส การจัดทางบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตจากสานักงาน
กลต. เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพืน้ ฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการ
บัญชีทเ่ี หมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มกี ารจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผลการประเมินจะนามาใช้เป็ นกรอบในการพิจารณาบทบาทการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ปญั หา และอุปสรรคต่าง ๆ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนาข้อเสนอ
แนะนามาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป

78

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยในปี 2564
จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม/จานวนครังการประชุ
้
ม

ชื่อ – สกุล

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

นายวิศษิ ฎ์
อัครวิเนค
นายเจริญ
ประจาแท่น
นายกวีวฒ
ั น์
ทรงสกุลเกียรติ
นายคณิต
วัฒนวิเชียร
นายประเสริฐ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นายสมชัย
ก้านบัวแก้ว
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี 1/
นางฐิตมิ า
ธนาปกิจ
นายอุดม
มีพวงผล

การประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั
(จานวน 7 ท่าน)

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(จานวน 3 ท่าน)

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
6 ครัง้

จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
4 ครัง้

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
-

4/4
4/4
4/4
-

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิ จารณา
ค่าตอบแทน
(จานวน 3 ท่าน)
จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
2 ครัง้

การประชุม
คณะกรรมการ
บริ หาร
(จานวน 7 ท่าน)
จานวนการ
ประชุมทัง้ ปี
12 ครัง้

2/2
2/2
2/2
-

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

หมายเหตุ : 1/ นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดย
กาหนดค่าตอบแทนดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี 2564 เมื่อ วัน ที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีม ติอ นุ ม ัติก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ปี 2564 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ ( ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร )
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน / คน

ค่าเบี้ยประชุมต่อครัง้ / คน

30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บาท
10,000 บาท
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ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม เงินบาเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงิน
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
สาหรับในปี 2564 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศษิ ฎ์ อัครวิเนค
นายเจริญ ประจาแท่น
นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
นายคณิต วัฒนเชียร
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
รวม

ค่าตอบแทน
กรรมการ
360,000
360,000
300,000
300,000
1,320,000

ค่าเบี้ยประชุม ค่าบาเหน็จกรรมการ
กรรมการ
(ผลประกอบการปี 2564)
100,000
100,000
100,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
60,000
50,000
180,000
500,000

รวม
( บาท )
460,000
460,000
400,000
350,000
110,000
110,000
110,000
2,000,000

2. ค่าตอบแทนหรือสวัสดิ การในรูปแบบอื่น
- ไม่มี

รายงานผลการปฎิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่ง
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือทีป่ รึกษาใด ๆ ของบริษทั ฯ ได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมายซึ่งเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการ
อย่างเพียงพอ ซึง่ สอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวปฎิบตั ทิ ด่ี สี าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ ในเรื่องการสอบทานรายงานทางการเงิน
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การสอบทานการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย การสอบทานรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ น
อิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีก ารประชุม ทัง้ สิ้น 4 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ บริษัทฯ มีการบริ หาร
จัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิ ดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนมีการปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทัง้ มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบตั งิ านให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับความเสีย่ ง มีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน รวมทัง้ การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ดังจะเห็นได้จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ มี
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม เพื่อนาข้อมูลเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ
ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที ทัง้ ในด้านแผนการปฎิบตั ิงาน ผลการ
ประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบตั ติ ามระเบียบ
กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบตั ดิ า้ นการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึง่ กาหนด
องค์ประกอบหลักทีจ่ าเป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร
(2) การประเมินความเสีย่ ง
(3) การควบคุมการปฎิบตั งิ าน
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และ
(5) ระบบการติดตาม
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ตู้ รวจสอบภายในทีเ่ ป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึง่ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็ นผู้มคี ุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพียงพอในการปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั โดยบริษทั ฯได้แต่งตัง้ บริษทั อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จากัด โดยคุณนทิตา โรจน
พาคิณ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในปี 2564 เพื่อทาการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มคี วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยกาหนดให้
รายงานผลการปฎิบตั ิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนา
ทรัพย์สนิ ไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดาเนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ความสัมพันธ์
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุน้ ในบริษทั
รวมร้อยละ 51.60 ของทุนชาระแล้วและคุณประเสริฐดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ ในบริษทั
คุณประสิทธิ ์ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
เป็ นพีช่ ายของคุณประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของ
บริษทั ฯ

- ห้างหุน้ ส่วนจากัด วีรา
(สถานีบริการก๊าซ)
- บริษทั ปราณีปิโตรเลียม จากัด
(สถานีบริการก๊าซ)
- บริษทั มิดเดิลจี จากัด
(สถานีบริการก๊าซ)
บริษทั เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม คุณประภัศร์ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
จากัด (สถานีบริการก๊าซ)
เป็ นน้ องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุ วฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้คุณประภัศร์จาหน่ายหุน้ ในบริษทั เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิ โตรเลียม จากัด
ทัง้ หมดออกไปแล้วในระหว่างปี 2563
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มี
ความเกี่ยว
โยง
- มิดเดิลจี

รายได้
จากการ
จาหน่ายก๊าซ
LPG
- ปราณี
ปิ โตรเลียม
-วีรา

-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

ขนาดของรายการ
ความเห็นของ
(ล้านบาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
2564 2563 2562
TG จ าหน่ ายก๊ า ซ 16.42 10.60 18.12
การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นการ
LPG ให้ก ับ บุ ค คล
ท า กา รค้ า ตา มปกติ โ ดย ราคา
ที่มีค วามเกี่ย วโยง
จ าหน่ า ยประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คือ
ดังกล่าว
8.45 10.46 12.15 ค่ า น้ า ก๊ า ซและค่ า ขนส่ง โดยค่ า น้ า
ก๊ า ซเป็ น ราคาเดีย วกับ ที่จ าหน่ า ย
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า รายอื่น และค่ า ขนส่ ง
0.37
0.13 เป็ นไปตามอัตราที่บริษัทกาหนดไว้
ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมี
เงื่อ นไขทางการค้า ไม่ แ ตกต่ า งกับ
0.91 การค้ากับลูกค้ารายอื่น
รายละเอียดของ
รายการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว แ ล ะ มี
ความเห็นว่าการทารายการดังกล่าว
มี ค วามเป็ นธรรมและเหมาะสม
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ
รายได้จาก
การ
ให้บริการ
ขนส่ง

รายได้
ค่าสินค้า
และบริการ

รายได้
ค่าสินค้า
และบริการ

บุคคลที่มี
ความเกี่ยว
โยง
-วีรา

-มิดเดิลจี

- มิดเดิลจี
-วีรา
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

รายละเอียดของ
รายการ
GG ให้บริการ
ขนส่งก๊าซ LPG
ให้กบั บุคคลทีม่ ี
ความเกีย่ วโยง
ดังกล่าว

TT ขายอะไหล่
อุปกรณ์ระบบแก๊ส
ให้บุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วโยงดังกล่าว

RE ให้บริการ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยกับ
บุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วโยงดังกล่าว

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
2564 2563 2562
0.02 0.08 0.13

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นการ
ทาการค้าตามปกติค่าขนส่งเป็ นไป
ตามอัต ราที่บ ริษัท ก าหนดไว้ต าม
ระยะทางกับ ลู ก ค้ า ทุ ก ราย และมี
เงื่อ นไขทางการค้า ไม่ แ ตกต่ า งกับ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว แ ล ะ มี
ความเห็นว่าการทารายการดังกล่าว
มี ค วามเป็ นธรรมและเหมาะสม
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติ
0.001 0.006 0.017 การทารายการดังกล่าวเป็ นการทา
การค้า ตามปกติ ราคาขายอะไหล่
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ระบบแก๊ส เป็ นไปตาม
อัต ราที่บ ริษัท ก าหนดไว้ก ับ ลู ก ค้า
ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่
แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว แ ล ะ มี
ความเห็นว่าการทารายการดังกล่าว
มี ค วามเป็ นธรรมและเหมาะสม
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติ
0.014
การท ารายการดัง กล่ า วเป็ นการ
ท าการค้ า ตามปกติ ค่ า บริ ก าร
0.006
ตรวจสอบ เป็ นไปตามอัตราทีบ่ ริษทั
ก าหนดไว้ก ับ ลู ก ค้า ทุ ก ราย และมี
0.058 เงื่อ นไขทางการค้า ไม่ แ ตกต่ า งกับ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว แ ล ะ มี
ความเห็นว่าการทารายการดังกล่าว
มี ค วามเป็ นธรรมและเหมาะสม
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ
รายได้อ่นื

บุคคลที่มี
ความเกี่ยว
โยง
-วีรา
-เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิ โตรเลียม

ขนาดของรายการ
ความเห็นของ
(ล้านบาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
2564 2563 2562
TG ให้บริการอบรม
0.005
การทารายการดังกล่าวเป็ น ตาม
พนักงานบรรจุแก๊ส
ลักษณะการทาธุรกิจที่เมื่อมีการจัด
ให้แก่บริษทั
0.002 อบรม จะเชิญ พนั ก งานของสถานี
ดังกล่าว
บริก ารซึ่ง เป็ นลูก ค้าของบริษัทเข้า
ร่ ว ม เป็ นไปตามอั ต ราที่ บ ริ ษั ท
ใ ห้ บ ริ ก า รลู ก ค้ า รา ย อื่ น แ ละ มี
เงื่อ นไขทางการค้า ไม่ แ ตกต่ า งกับ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น
รายละเอียดของ
รายการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว แ ล ะ มี
ความเห็นว่าการทารายการดังกล่าว
มี ค วามเป็ นธรรมและเหมาะสม
เป็ นไปตามการค้าโดยปกติ

นโยบายและการทารายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษทั ฯ ในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็ นต้น บริษัทมี
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทา
รายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าและมีราคาที่เป็ นธรรม รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อ
เทียบเคียงกับการทารายการระหว่างบริษทั และบุคคลทัวไป
่ หรือการทารายการระหว่างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัวไป
่ หรือการทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ บริษทั มี
นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทา
รายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส ทัง้ นี้ หากมีความจาเป็ นบริษัทอาจว่าจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะทางในการประเมิน
ราคาทีเ่ ป็ นธรรม และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
 รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็ นไปด้วยความจาเป็ น มีความสมเหตุสมผล มีขอ้ ตกลงและ
เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั สาหรับรายการค้าประกันอันเนื่องมาจากความ
จาเป็ นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึง่ ถือเป็ นเงื่อนไขปกติ
ของสถาบันการเงินในการให้สนิ เชื่อ แก่ธุรกิจ โดยการค้าประกันไม่ว่าจะเป็ นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้า
ประกัน บริษทั ต้องไม่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการค้าประกัน และต้องไม่ทาให้บริษทั เสียประโยชน์แต่อย่างใด สาหรับ
รายการรับการค้าประกัน จะต้องเป็ นไปตามความจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุ ผลและความจาเป็ นต่ อการทารายการรับหรือให้ความ
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ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด สาหรับรายการให้และรับการค้าประกัน โดยให้ทา
รายการเสมือนทากับบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาราคาทีเ่ ป็ นธรรมในการทารายการ และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
 รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอื่น บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าว และปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
เพื่อความโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีม่ ี
ความขัดแย้งอันเนื่องจากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุ มตั ิการทารายการดังกล่าวกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารท่านนัน้ จะไม่มอี านาจออกเสียงในการอนุมตั ใิ ห้ทารายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุ่ม
บริษทั ) และของเฉพาะบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ตามลาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ ซึง่ ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษทั และบริษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นวร รค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
อิสระจากกลุ่มบริษทั และบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไป
ตามข้อ กาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีข้า พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เ ป็ น เกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ม ี นั ย ส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้ า พเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้

87

การทดสอบการด้อยค่าของคลังแก๊สและสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึงหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) และ 12 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั มีคลังแก๊สและ วิธกี ารตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึง
สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องทีบ่ นั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของที่ดนิ อาคารและ  การทาความเข้าใจกระบวนการประเมินข้อบ่งชี้ของการ
อุ ป กรณ์ จ านวน 45.49 ล้ า นบาท ในงบการเงิน รวมและงบ
ด้อยค่า และการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของ
การเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหาร
 ท ด ส อ บ ก า ร ค า น ว ณ ใ น แ บ บ จ า ล อ ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมจาหน่ ายแก๊สมีแ นวโน้มลดลง จึงมี
คิด ลดประมาณการกระแสเงิน สดที่ค าดว่า จะได้ ร ับ ใน
ความเสี่ย งที่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องคลัง แก๊ ส และสิ น ทรัพ ย์ ท่ี
อนาคต
เกี่ยวข้องจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า จะได้รบั คืน ผู้บริหาร  ประเมิ น ข้ อ สมมติ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการประมาณมู ล ค่ า
ได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสิน ทรัพ ย์แ ละสอบทาน
ที่ไ ด้จ ากการคิด ลดประมาณการกระแสเงินสดที่ คาดว่า
มูล ค่า ที ่ค าดว่า จะได้ร บั คืน ของ คลัง แก๊ ส และสิ น ทรัพ ย์ ท่ี
จะได้รบั ในอนาคต โดยอ้างอิงกับข้อมูลในอดีต แผนการ
เกี่ยวข้อง วิธีดงั กล่าวใช้ดุลยพินิ จของผู ้บ ริห ารในการจัด ท า
ดาเนินงานและข้อมูลของอุตสาหกรรม
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า จะได้รบั ในอนาคตคิดลด  พิจ ารณาความเหมาะสมของการเปิ ด เผยข้อ มู ล ตาม
โดยมีข้อสมมติหลัก ได้แก่ อัตราการเติบโต อัตรากาไรขัน้ ต้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
และอัตราคิดลด การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว
ต้อ งใช้วิจ ารณญาณและเกี่ย วข้อ งกับ การประมาณการของ
ผู้ บ ริ ห าร ดัง นั ้น เรื่ อ งดัง กล่ า วจึ ง เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
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การรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง
อ้างถึงหมายเหตุขอ้ 3 (ต), 6, 7 และ 18 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
รายได้หลักของกลุ่มบริษทั มาจากรายได้จากการก่อสร้างตาม วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
สัญ ญาในหลายประเภท เช่น การรับเหมาก่อ สร้างแบบครบ  สอบถามผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ท าความเข้ า ใจและประเมิ น
วงจร การรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและงานระบบ และอื่นๆ
กระบวนการเกี่ยวกับการจัดทาประมาณการต้นทุน ทัง้ สิน้
ทั ง้ นี้ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดในสัญ ญาแต่ ล ะประเภทมี ค วาม
ของสัญญา การคานวณขัน้ ความสาเร็จของงาน การรับรู้
หลากหลายและแตกต่างกัน รายได้จากการก่อ สร้างดังกล่าว
รายได้จากการก่อสร้าง รวมถึงการประเมินการออกแบบ
รับรูเ้ มื่อกลุ่มบริษทั ปฏิบตั ติ ามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั แิ ล้วเสร็จตลอด
การควบคุมภายใน ทดสอบการนามาปฏิบตั ิ และทดสอบ
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง (over time) ตามระยะเวลาที่ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญา
ประสิทธิผลของการควบคุมทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยอ้างอิงขัน้ ความสาเร็จของงานในแต่ละสัญญา ณ วันสิน้ รอบ  สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่ได้รบั อนุ มตั ิ
ระยะเวลารายงาน ซึ่ง รวมถึง การพิจ ารณาผลขาดทุ น ที่อ าจ
จากผูบ้ ริหารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุน
เกิดขึน้
ในระหว่างปี ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง รายได้จากการก่อสร้าง
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ ลูกหนี้ท่เี กี่ยวข้อง และสินทรัพย์ท่ี
การรับรูร้ ายได้จากการก่อสร้าง ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ ลูกหนี้
เกิดจากสัญญา กับสัญญาและเอกสารประกอบรายการที่
ั
ที่เกี่ยวข้อ งและสินทรัพย์ท่ี เกิดจากสัญ ญาเกี่ยวข้องกับปจจัย
เกีย่ วข้อง
สาคัญดังต่อไปนี้
 ประเมินความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณ
 ต้นทุนทีเ่ กิดขึน
้ จริง
การต้นทุนในระหว่างปี
 การสารวจผลการปฏิบตั งิ านเสร็จสิน
้ แล้วจนถึงปจั จุบนั
 สุ่ม ทดสอบข้อ มูล ที่ใช้ในการคานวณขัน้ ความส าเร็จของ
 ประมาณการต้นทุนทัง้ สิน
้ ของสัญญาและ
งานกับเอกสารประกอบรายการ
 การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหรือ  วิเคราะห์ก าไรขัน้ ต้ น ความคืบ หน้ า ของงานตามสัญ ญา
คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามสัญญา ส่ งผลให้
และสอบถามฝา่ ยบริหารถึงสาเหตุของผลต่าง
เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญ ญา และการปรับ ประมาณการ  พิจ ารณาความเหมาะสมของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตาม
ต้นทุนทัง้ สิน้ ของสัญญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่า วเนื่องจาก
การรับรูร้ ายได้จากการก่อสร้างในแต่ละสัญญาเกีย่ วข้องกับการ
ใช้วจิ ารณญาณและการประมาณการทีส่ าคัญของผูบ้ ริหาร
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ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่อี ยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลต่องบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั และ
บริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
การดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทั และบริษทั หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั และบริษทั ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็ น การรับ ประกัน ว่า การปฏิบ ัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็ น
สาระสาคัญที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ข ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ข ั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ในงบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ย งที่ไ ม่พ บข้อ มูลที่ขดั ต่ อ ข้อ เท็ จ จริงอัน เป็ น สาระสาคัญ ซึ่งเป็ น ผลมาจากการทุ จ ริต จะสูงกว่า ความเสี่ย งที่เ กิด จาก
ข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั และบริษทั

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ย วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอน
ที่มสี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สัง เกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษทั และบริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่

ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุม ดูแล และการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิส ระและได้ส่ื อ สารกับ ผู้ม ีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ท งั ้ หมดตลอดจนเรื่อ งอื่น ซึ่ง ข้า พเจ้า เชื่อ ว่ า มีเ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น
อิสระ
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จากเรื่อ งที่ส่ือ สารกับ ผู้ม ีห น้ า ที่ใ นการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิจ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ที่ม ีนั ย ส าคัญ ที่สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจั จุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ใ ห้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วิภาวรรณ ปทั วันวิเวก)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 4795
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2565
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บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

525,827,411

472,611,336

257,813,034

320,426,587

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

6

400,285,678

265,180,232

84,432,377

79,040,966

สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา

7

634,777,109

524,091,002

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

4

47,320,000

18,320,000

86,750,000

87,330,000

สินค้าคงเหลือ

8

70,171,487

61,079,605

13,654,110

11,135,478

11,095,704
1,689,477,389

7,961,308
1,349,243,483

108,854
442,758,375

114,027
498,047,058

27,287,974

29,819,939

15,600,000

15,800,000

111,458,970

111,458,970

4,000,000

4,000,000

130,937,600

86,670,000

52,020,321

57,572,203

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระค้าประกัน

15

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

10

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

9

4,255,385

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

4

13,383,671

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

15

3,819,899

4,286,852

12, 15

710,705,795

721,355,574

13

19,383,641

19,383,641

14,441,756

15,950,213

4, 14

76,240,690

76,240,690

7

97,154,401

54,192,041

51,477,556

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี้ค่าที่ดนิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

-

1,446,592
-

1,225,859
-

1,632,859
-

151,192,729

8,676,652

8,976,900

5,752,145

7,683,526

631,520

1,988,731

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

8,938,802
1,032,841,715

7,421,244
1,088,973,041

3,004,577
327,555,499

2,985,680
291,085,343

รวมสินทรัพย์

2,722,319,104

2,438,216,524

770,313,874

789,132,401

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

หนี้ สิ นหมุนเวี ยน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

5, 15
15

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

-

7,793

-

-

373,502,000

509,103,580

-

-

400,533,479

277,024,282

25,476,113

24,786,978

หนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา

7

290,141,964

141,438,716

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น

15

20,000,000

20,000,000

-

-

15

38,640,000

38,640,000

-

-

15

36,305,930

24,480,468

1,253,552

4,144,602

47,758,461

34,800,928

238,666

5,408,831

1,208,135,386

1,049,640,369

26,738,434

31,172,467

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวี ยน

1,023,655
-

976,658
-

หนี้ สิ นไม่หมุนเวี ยน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

87,660,000

84,300,000

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

15

40,582,568

36,217,401

รายได้รอการรับรู้

14

14,236,079

14,236,079

11,077,505

14,546,787

733,708

4,776,029

12,443,231

9,632,728

486,287

670,188

165,999,383

158,932,995

5,120,929

10,390,973

1,374,134,769

1,208,573,364

31,859,363

41,563,440

3,900,934
-

4,944,756
-

ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวี ยน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

16, 19

17

17

11

รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

400,000,118
400,000,118
305,528,071

600,000,000

400,000,118

600,000,000

400,000,000
305,527,766

400,000,118
305,528,071

400,000,000
305,527,766

20,636,290

20,636,290

12,597,000
105,919,314
81,852,708
926,533,501
421,650,834
1,348,184,335

11,552,000
73,301,010
81,852,708
892,869,774
336,773,386
1,229,643,160

12,597,000
20,329,322
738,454,511
738,454,511

11,552,000
30,489,195
747,568,961
747,568,961

2,722,319,104

2,438,216,524

770,313,874

789,132,401

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สาหรับปี ส้นิ สุด

สาหรับปี ส้นิ สุด

วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย

411,409,902

632,836,672

2,317,795,401

2,445,501,282

18

2,729,205,303

3,078,337,954

409,921,597

613,320,585

8

(393,438,904)

(589,241,817)

(394,398,908)

(495,822,922)

(1,980,410,534)
355,355,865

(2,215,201,970)
273,894,167

15,522,689

(92,383,128)
25,114,535

10,307,970
(4,111,173)

50,408,490

55,660,053

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

30,810,585
(4,390,617)

(1,815,878)

(2,058,556)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(164,928,119)

(159,679,829)

(41,573,535)

(46,201,020)

กาไรจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน

216,847,714

120,411,135

22,541,766

32,515,012

ต้นทุนทางการเงิน

(25,077,004)

(22,801,343)

(299,426)

(278,686)

1,808,794

(2,345,564)

193,579,504

95,264,228

22,242,340

32,236,326

(42,397,517)
151,181,987

(21,597,859)
73,666,369

(1,357,211)
20,885,129

(179,483)
32,056,843

รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้างและการให้บริการ
กาไรขันต้
้ น
รายได้อ่ืน

409,921,597
-

509,916,823
103,403,762

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ที่ใช้วธิ สี ่วนได้เสีย
กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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22

-

-

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สาหรับปี ส้นิ สุด

สาหรับปี ส้นิ สุด

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

22

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

1,750,408

-

-

-

(350,082)
1,400,326

-

-

-

-

-

-

152,582,313

73,666,369

20,885,129

32,056,843

63,150,565
88,031,422

32,255,634
41,410,735

20,885,129
-

32,056,843
-

151,181,987

73,666,369

20,885,129

32,056,843

63,663,751
88,918,562

32,255,634
41,410,735

20,885,129
-

32,056,843
-

152,582,313

73,666,369

20,885,129

32,056,843

0.08

0.04

0.03

0.04

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

11

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

11

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

97

98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

400,000,000

305,527,766

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

305,527,766

-

-

400,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

17

24

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไร
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น
เงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุ้นของบริษทั
การจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น

20,636,290

-

-

-

20,636,290

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

11,552,000

1,610,000

-

-

9,942,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

73,301,010

(1,610,000)

32,255,634
32,255,634

(21,922,920)
(21,922,920)

64,578,296

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

กาไรสะสม

งบการเงิ นรวม

81,852,708

-

-

-

81,852,708

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
ของผูถ้ อื หุ้นใหญ่
ในบริษทั ย่อย

892,869,774

-

32,255,634
32,255,634

(21,922,920)
(21,922,920)

882,537,060

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่

336,773,386

-

41,410,735
41,410,735

(18,999,454)
(18,999,454)

314,362,105

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม

1,229,643,160

-

73,666,369
73,666,369

(40,922,374)
(40,922,374)

1,196,899,165

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

400,000,118

305,528,071

20,636,290

-

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

105,919,314
12,597,000

81,852,708

(1,045,000)
1,045,000

926,533,501

-

63,150,565
513,186
63,663,751

423
(30,000,447)
(30,000,024)
-

892,869,774

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่

-

81,852,708

-

(30,000,447)
(30,000,447)

-

73,301,010

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
ของผูถ้ อื หุ้นใหญ่
ในบริษทั ย่อย

63,150,565
513,186
63,663,751
-

-

-

-

-

-

305

11,552,000

305

20,636,290

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

118

305,527,766

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

งบการเงิ นรวม
กาไรสะสม

118

400,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

17

19
24

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุ้นของบริษทั
รวมเงิ นทุนทีไ่ ด้รบั จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุ้น
เงิ นทุนทีไ่ ด้รบั จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น

421,650,834

-

88,031,422
887,140
88,918,562

(4,041,114)
(4,041,114)

-

336,773,386

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม

1,348,184,335

-

151,181,987
1,400,326
152,582,313

(34,041,561)
(34,041,138)

423

1,229,643,160

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุ้น

100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

400,000,000

-

17

โอนไปสารองตามกฎหมาย

-

400,000,000

-

24

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น
เงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุ้นของบริษทั
การจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น

305,527,766

-

-

-

305,527,766

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

11,552,000

1,610,000

-

-

9,942,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

30,489,195

(1,610,000)

32,056,843
32,056,843

(21,919,937)
(21,919,937)

21,962,289

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กาไรสะสม

747,568,961

-

32,056,843
32,056,843

(21,919,937)
(21,919,937)

737,432,055

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

400,000,118

305,528,071

-

17

โอนไปสารองตามกฎหมาย

305
305

305,527,766

-

118
118

400,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

-

19
24

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอื หุ้น
เงิ นทุนทีไ่ ด้รบั จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุ้นของบริษทั
รวมเงิ นทุนทีไ่ ด้รบั จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ้ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น

(1,045,000)
20,329,322
12,597,000

20,885,129
20,885,129

(30,000,002)
(30,000,002)

30,489,195

ยังไม่ได้จดั สรร

1,045,000

-

-

11,552,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กาไรสะสม

738,454,511

-

20,885,129
20,885,129

423
(30,000,002)
(29,999,579)

747,568,961

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุ้น

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สาหรับปี ส้นิ สุด

สาหรับปี ส้นิ สุด

วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับรายการทีก่ ระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และหนี้สูญ
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ที่ใช้วธิ สี ่วนได้เสีย
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินปนั ผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

102

6
8

151,181,987

73,666,369

20,885,129

32,056,843

42,397,517
25,077,004
97,099,155

21,597,859
22,801,343
87,472,358

1,357,211
299,426
6,146,729

179,483
278,686
6,876,783

3,426,142
596,197
147,825

2,666,777
3,468,736
395,870

412,350
1,191,204
-

126,308
326,706
-

(5,772,384)
(203,284)

1,046,927
1,938,465
-

(1,697,122)
-

(156,297)
-

(1,808,794)
1,482,432
(4,362,180)
309,261,617

2,345,564
1,541,244
(417,736)
218,523,776

172,199
(29,949,555)
(7,945,995)
(9,128,424)

(37,897,018)
(7,475,749)
(5,684,255)

(135,701,643)
(110,686,107)
(9,239,707)
(3,134,396)
(42,962,360)
(1,517,558)
123,998,003
148,703,248
12,957,533

36,934,125
183,200,596
101,664,983
7,611,915
(42,575,343)
(3,729,723)
(115,610,992)
(102,307,986)
7,881,280

(14,954,890)
(2,518,632)
5,173
(18,897)
684,133
(5,170,165)

68,581,758
145,064,727
26,578,349
1,394,230
798,783
(16,465)
(65,551,964)
(24,647,153)
2,555,238

บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สาหรับปี ส้นิ สุด

สาหรับปี ส้นิ สุด

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
จ่ายประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้รบั คืน (จ่ายออก) - สุทธิ
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน

(5,145,016)
2,810,503
289,344,117
(23,714,128)
54,525,474
320,155,463

(4,530,201)
(10,777,742)
276,284,688
(22,085,538)
(54,318,531)
199,880,619

(4,454,671)
(183,901)
(35,740,274)
(7,942)
128,050
(35,620,166)

(4,184,000)
(11,404,166)
133,485,082
(140,296)
(6,851,543)
126,493,243

2,531,965

19,027,020

200,000

(3,901,000)

614,680,000

409,634,000

(658,367,600)

(296,840,000)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระค้าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

4

12,000,000

เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

4

(54,180,387)

(18,000,000)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ บริษทั ร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา

9

(1,000,000)

(1,560,847)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ บริษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา

10

เงินสดจ่ายซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินปนั ผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน

-

-

-

(34,604,397)

(66,116,541)

(1,395,509)

(3,199,864)

7,642,602
4,362,180
(64,643,546)

4,260,500
3,622,456
417,736
(61,549,540)

(186,660)
-

(19,999,800)
(227,363)
(78,000)
-

1,700,935

171,417

37,897,018

16,249,982

8,370,808
4,294,501

11,612,919
116,622,155

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

สาหรับปี ส้นิ สุด

สาหรับปี ส้นิ สุด

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

941,500,000

1,076,113,301

-

-

(1,077,101,580)

(789,257,007)

-

-

-

-

(20,760,000)

-

-

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

42,000,000

เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(38,640,000)

-

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น

-

20,000,000

-

-

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน

-

24,684,940

-

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน

-

(27,184,940)

เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินปนั ผลจ่ายให้ผถู้ อื หุ้นของบริษทั

(36,005,331)
423

(29,967,670)
-

(30,000,447)

(21,922,920)

เงินปนั ผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น

(4,041,114)
(202,288,049)

(18,999,454)
212,706,250

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

53,223,868

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(1,288,309)
423

(2,085,296)
-

(30,000,002)
-

(21,919,937)
-

(31,287,888)

(24,005,233)

351,037,329

(62,613,553)

219,110,165

472,603,543
525,827,411

121,566,214
472,603,543

320,426,587
257,813,034

101,316,422
320,426,587

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

525,827,411

472,611,336

257,813,034

320,426,587

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

525,827,411

(7,793)
472,603,543

257,813,034

320,426,587

1,673,421
51,278,464

2,179,608
428,000
76,240,690
57,847,482

9,000
-

4,000
5,031,404

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการทีไ่ ม่ใช่เงิ นสด
ซือ้ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยยังไม่ได้จ่ายชาระ
จาหน่ายที่ดนิ และอาคารเพือ่ ขายโดยยังไม่ได้รบั ชาระ
การได้มาซึง่ สิทธิการใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนีน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้อมูลทัวไป
่
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ลูกหนี้ค่าทีด่ นิ
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ทุนเรือนหุน้
สารอง
ส่วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ั
เงินปนผล
เครือ่ งมือทางการเงิน
การบริหารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
1
ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) “บริษทั ” เป็นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยมีทอ่ี ยู่จดทะเบียนของบริษทั ตัง้ อยู่เลขที่ 140/1
ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ ครอบครัวตรีวรี านุวฒ
ั น์ ถือหุน้ ร้อยละ 35
บริษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการจัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ กลุ่มบริษทั ดาเนินธุรกิจหลัก
ดังต่อไปนี้
จาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายแก๊สเพือ่ การอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง
จาหน่ายอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ระบบแก๊ส ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
บริการขนส่ง
ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งวัตถุอนั ตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
บริการรับเหมาก่อสร้าง
ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริการทดสอบและตรวจสอบด้าน ได้แก่ ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
อื่นๆ
ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์
รายละเอียดของบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 10
2
เกณฑ์การจัดทางบการเงิ น
งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง งบการเงินนี้นาเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของ
บริษทั นโยบายการบัญชีทเ่ี ปิดเผยได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารใช้วจิ ารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึง่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ทัง้ นี้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากทีป่ ระมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติท่ี
ใช้ในการจัดทางบการเงินซึง่ เปิดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลี่ยน
ทันทีเป็นต้นไป
3
(ก)
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ นรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ กลุ่มบริษทั เปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนัน้ ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่ม
บริษทั งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
ณ วันทีซ่ ้อื ธุรกิจ กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มาจากผูถ้ ูกซื้อ เมือ่ มี การ
เปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยของกลุ่มบริษทั ทีไ่ ม่ทาให้กลุ่มบริษทั สูญเสียอานาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมที่มกี ารปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ
ควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่เปลีย่ นแปลงรับรูเ้ ป็นส่วนเกิน/ส่วนต่ากว่าทุนอื่นในส่วนของเจ้าของ
เมื่อ กลุ่ ม บริษัท สูญ เสีย การควบคุ ม ในบริษัทย่ อ ย กลุ่ ม บริษัท ตัด รายการสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ ส ิน ส่ ว นได้เ สีย ที่ไ ม่ม ีอ านาจควบคุ ม และ
ส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยรับ รู้
ในกาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียการควบคุม
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บริษทั ร่วมเป็นกิจการทีก่ ลุ่มบริษทั มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ว มในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและ
การดาเนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
กลุ่มบริษทั รับรูเ้ งินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินรวมด้วยวิธสี ่วนได้เสีย โดยรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุ นการทา
รายการ ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก เงินปนั ผลรับ ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนทีบ่ นั ทึกตาม
วิธสี ่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันทีค่ วามมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญสิน้ สุดลง
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ
ในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็นผลมาจากรายการกับบริษทั ร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุ น
เท่าทีก่ ลุ่มบริษทั มีส่วนได้เสียในกิจการทีถ่ ูกลงทุนนัน้ ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
แต่เท่าทีเ่ มือ่ ไม่มหี ลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน้
(ข)

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า เงินปนั ผลรับบันทึก
ในกาไรหรือขาดทุนในวันทีก่ ลุ่มบริษทั มีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล กรณีทบ่ี ริษทั จาหน่ ายเงินลงทุน บางส่วน ต้นทุนเงินลงทุนคานวณโดยวิธถี วั
เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก กาไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไรหรือขาดทุน

(ค)

เงิ นตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิ ด
จากรายการบัญชีท่เี ป็ น เงิน ตราต่ างประเทศ แปลงค่ าเป็ น สกุล เงิน ที่ใช้ในการดาเนิน งานของแต่ ล ะบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อ ัต รา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สาหรับยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินทีเ่ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จากการแปลงค่าให้รบั รูเ้ ป็ นกาไรหรือ
ขาดทุนในงวดบัญชีนนั ้

(ง)

เครื่องมือทางการเงิ น
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินอื่นๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ฉ)) รับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกเมือ่
กลุ่มบริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกาหนดของเครือ่ งมือทางการเงินนั น้ และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร เว้นแต่สนิ ทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมและต้นทุ นการทารายการทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการ
ได้มาหรือการออกตราสารนัน้ บันทึกในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นหรือมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัด
ประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกเว้นแต่กลุ่มบริษทั มีการเปลีย่ นแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทาง
การเงิน ในกรณีดงั กล่าวสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ หมดจะถู กจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่
มีการเปลีย่ นแปลงการจัดประเภท
ณ วัน ที่ร บั รู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้ส ิน ทางการเงินจัดประเภทรายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ดอกเบี้ยจ่าย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น และกาไรหรือขาดทุ นทีเ่ กิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรบั รูใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธดี อกเบี้ยที่แท้จริง
ราคาทุนตัดจาหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ รายได้ดอกเบี้ย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรบั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
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(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่ จะได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบ
ทัง้ หมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั ไม่ได้ทงั ้ โอนหรือคงไว้ซง่ึ ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความ
เป็นเจ้าของเกือบทัง้ หมดและไม่ได้คงไว้ซง่ึ การควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัด
รายการหนี้สนิ ทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและกระแสเงินสดจากการเปลีย่ นแปลงหนี้สนิ มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรูห้ นี้สนิ ทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมทีส่ ะท้อนเงือ่ นไขทีเ่ ปลีย่ นแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีทต่ี ดั รายการและสิง่ ตอบแทนทีต่ อ้ งจ่าย รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินจะหักกลบกันเพือ่ รายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนสุทธิกต็ ่อเมือ่ กลุ่มบริษทั มี
สิทธิบงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่ ร บั รู้และกลุ่มบริษัทตัง้ ใจที่จะช าระด้วยจานวนเงินสุทธิ หรือตัง้ ใจที่จะรับ
สินทรัพย์และชาระหนี้สนิ พร้อมกัน
(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่นื และสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
กลุ่มบริษทั รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษทั รับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้น
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ อย่ างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิตนับแต่การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกหรือเป็ นสินทรัพย์
ทางการเงินทีม่ กี ารด้อยค่าด้านเครดิต ซึง่ กรณีดงั กล่าวจะวัดค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุ
ของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้าหนักโดยพิจารณาถึงการ
คาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคานวณโดยใช้มลู ค่าปจั จุบนั ของจานวนเงินทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั คิดลดด้วย
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษทั พิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสีย่ งด้านเครดิตต่าเมือ่ มีอนั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในระดับทีน่ ่าลงทุน กลุ่มบริษทั
จะรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสีย่ งด้านเครดิตต่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
กลุ่มบริษทั พิจารณาว่าความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญหากเกินกาหนดชาระตามทีร่ ะบุใน
สัญญา มีการเปลีย่ นแปลงของอันดับความน่ าเชือ่ ถือทีล่ ดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนินงานทีถ่ ดถอยอย่างมีนยั สาคัญของ
ลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายทีส่ ่งผล
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั พิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมือ่ ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่ม
บริษทั ได้เต็มจานวน อีกทัง้ กลุ่มบริษทั ไม่มสี ทิ ธิในการไล่เบีย้ เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ สินทรัพย์ทาง
การเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน นับจากวันครบกาหนดชาระ
(ง.4) การตัดจาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ ายเมือ่ กลุ่มบริษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
ได้รบั คืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ทม่ี กี ารตัดจาหน่ ายแล้ว จะรับรูเ้ ป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไร
หรือขาดทุนในงวดทีไ่ ด้รบั คืน
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(ง.5) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มกี ารด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัด
จาหน่ายของหนี้สนิ อย่างไรก็ตามสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ กี ารด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก รายได้ดอกเบีย้
จะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงกับราคาทุนตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มกี ารด้อยค่าด้าน
เครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบีย้ จะเปลีย่ นกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้นของสินทรัพย์
(จ)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึ่งมีระยะเวลา
ครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้ม าเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึง่ จะต้องชาระคืนเมือ่ ทวงถามถือเป็น
ส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(ฉ)

ลูกหนีน การค้า และลูกหนีน อื่น
ลูกหนี้รบั รูเ้ มือ่ กลุ่มบริษทั มีสทิ ธิทป่ี ราศจากเงือ่ นไขในการได้รบั สิง่ ตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่ อผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ หนี้สญ
ู จะถูกตัดจาหน่ายเมือ่ เกิดขึน้
กลุ่มบริษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตัง้ สารองเพือ่ หาอัตรา
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ วิธดี งั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสีย่ งด้านเครดิตทีม่ ลี กั ษณะร่วมกันหรือพิจารณาลูกหนี้
แต่ละรายตามระยะเวลาทีเ่ กินกาหนดชาระ โดยนาข้อมูลผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต การปรับปรุงปจั จัยทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นนั ้
ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปจั จุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัวไปในอนาคต
่
ณ วันทีร่ ายงาน

(ช)

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุนของสินค้าคานวณโดยใช้วธิ เี ข้าก่อนออกก่อน
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สาหรับสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผ่ ลิตเอง ต้นทุน
สินค้ารวมการปนั ส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ ทัง้ นี้ มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นการ
ประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นโดยประมาณในการขาย

(ซ)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนวัดมูลค่าด้ว ยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือ่ ให้
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีก่ จิ การก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แ ต่ละรายการและรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ไม่คดิ ค่าเสื่อมราคาสาหรับ
ทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร
20 ปี
อาคารชุด
40 ปี
ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
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(ฌ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุน ของการก่อสร้างสินทรัพย์ทก่ี จิ การก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกูย้ มื และต้นทุนในการรื้อถอน การขน
ย้าย การบูรณะสถานที่ตงั ้ ของสินทรัพย์ สาหรับเครื่องมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธิซอฟต์
แวร์ซ่งึ ไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ ์
์
ซอฟต์แวร์นนั ้ ให้ถอื ว่า ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เมือ่ กลุ่มบริษทั จะได้รบั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่ าเชือ่ ถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะ
ถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจาในการซ่อมบารุงทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เมื่อ
เกิดขึน้
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาคานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรูใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทไม่คดิ ค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดนิ สินทรัพย์ระหว่างก่ อสร้างและติดตัง้ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ของ
สินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
10 ปี และ 20 ปี
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
5 ถึง 20 ปี
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สานักงาน
3 ถึง 10 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี และ 10 ปี

(ญ)

ค่าความนิ ยม
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซ่ ้อื โดยวัดจากมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ ซึง่ รวมถึงการรับรูจ้ านวนส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนี้สนิ ทีร่ บั มา
ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนทีบ่ นั ทึกตามวิธสี ่วนได้เสียรวมอยู่ใน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

(ฎ)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการ
รับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัด จาหน่ายคานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลาทีค่ าด
ว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 ถึง 10 ปี

(ฏ)

สัญญาเช่า
ณ วันเริม่ ต้นของสัญญา กลุ่มบริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมือ่ สัญญานัน้ ให้สทิ ธิในการควบคุมการ
ใช้สนิ ทรัพย์ทร่ี ะบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพือ่ แลกเปลีย่ นกับสิง่ ตอบแทน
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ในฐานะผูเ้ ช่า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลหรือวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปนั ส่วนสิง่ ตอบแทนที่ต้อ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ ล ะ
ส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สาหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษทั เลือกทีจ่ ะไม่แยก
ส่วนประกอบทีไ่ ม่เป็นการเช่าและรับรูส้ ญ
ั ญาเช่าและส่วนประกอบทีไ่ ม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทัง้ หมด
กลุ่มบริษัทรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มมี ูลค่าต่ าหรือ
สัญญาเช่าระยะสัน้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมือ่ มีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินทีร่ บั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจานวนเงิ น
จ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริม่ แรก ค่าเสื่อมราคารับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนด้วยวิธเี ส้นตรงนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลจนถึงวัน
สิ้นสุดของอายุสญ
ั ญาเช่า เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิในสิ
์ นทรัพย์ทเ่ี ช่าให้กบั กลุ่มบริษทั เมือ่ สิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่ม
บริษทั จะใช้สทิ ธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีน้ีจะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์
เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรกด้วยมูลค่าปจั จุบนั ของค่าเช่าทีต่ ้องจ่ายทัง้ หมดตามสัญญา ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงิน
กูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุ่มบริษทั หรืออัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าในการคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั กลุ่มบริษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ยมื ส่วนเพิม่ โดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของ
สัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลีย่ นแปลงการประเมินการเลือกใช้สทิ ธิทร่ี ะบุในสัญญาเช่า เมือ่ มีการวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ หรือรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ได้ถูกลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
ณ วันที่เริม่ ต้นของสัญญาเช่าหรือวันที่มกี ารเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั จะปนั ส่วนสิง่ ตอบแทนที่จะได้รบั ตามสัญญาให้กบั แต่ละ
ส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายทีเ่ ป็นเอกเทศ
ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทั พิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าทีไ่ ด้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดทีผ่ ู้
เป็ นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผเู้ ช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาทีไ่ ม่ เข้าเงือ่ นไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน
กลุ่มบริษทั รับรูค้ ่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรือขาดทุนด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้
อื่น ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ เพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่าและรับรูต้ น้ ทุน
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ รับรูเ้ ป็ นรายได้อ่นื ในรอบระยะ เวลา
บัญชีทไ่ี ด้รบั
(ฐ)

การด้อยค่าสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชี้กลุ่ม
บริษทั จะทาการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน สาหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทุกปี ในช่ วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมือ่ มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทเ่ี คยรับรูใ้ นงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลีย่ นแปล งประมาณ
การทีใ่ ช้ในการคานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มกี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด
จาหน่ าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั โดยใช้อตั รา
คิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปจั จุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อสินทรัพย์ สาหรับ
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่นื จะพิจารณามูลค่ าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิด
เงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั ้ เกีย่ วข้องด้วย
(ฑ)

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงานของกลุม่ บริษทั จะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรือขาดทุนใน
รอบระยะเวลาทีพ่ นักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ทกี ่ าหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษทั จากโครงการผลประโยชน์ ทก่ี าหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปจั จุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มกี ารคิดลดกระแสเงินสดเพือ่ ให้เป็ นมูลค่าปจั จุบนั ซึ่งจัดทาโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ ด้รบั อนุญาตเป็นประจา โดยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สนิ ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้สุทธิ กาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูก
รับรูร้ ายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษทั กาหนดดอกเบีย้ จ่ายของหนี้สนิ ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่
ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในหนี้สนิ ผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้สุทธิซง่ึ เป็น
ผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ รบั รู้
รายการในกาไรหรือขาดทุน เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลีย่ นแปลงในผลประโยชน์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการในอดีต หรือ กาไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษทั รับรูก้ าไร
และขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เกิดขึน้ ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่ กิดจากการทางานของพนักงานในงวดปจั จุบนั และงวดก่อนๆ ซึง่ ผลประโยชน์น้ไี ด้คดิ ลดกระแสเงินสดเพื่อให้
เป็นมูลค่าปจั จุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้ ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่ พนักงาน
ทางานให้ หนี้สนิ รับรูด้ ว้ ยมูลค่าทีค่ าดว่าจะจ่ายชาระ หากกลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายอัน
เป็นผลมาจากการทีพ่ นักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฒ)

ประมาณการหนีน สิน
ประมาณการหนี้สนิ จะรับรูก้ ต็ ่อเมือ่ กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั อันเป็ นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีตซึง่ สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชือ่ ถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่น อนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือ่ ชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สนิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปจั จุบนั ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปจั จุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสีย่ งทีม่ ตี ่อหนี้สนิ
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมือ่ ได้ให้บริการแก่ลกู ค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัตกิ ารจ่ายค่าประกัน
ั ยต่างๆ ทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดความเสียหายดังกล่าว
ความเสียหาย และปจจั
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาทีเ่ สียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาทีเ่ สียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษทั จะบันทึกเมือ่ ประโยชน์ทก่ี ลุ่มบริษทั พึงได้รบั น้อยกว่าต้ นทุน
ที่จาเป็ นในการดาเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้ จ่ายรับรูด้ ้วยมูลค่าปจั จุบนั ของต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ สิ้นสุด
สัญญา หรือ ต้นทุนสุทธิทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ดาเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า กลุ่มบริษทั รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าที่ เกิดขึน้
จากสินทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญาก่อนทีจ่ ะรับรูแ้ ละวัดมูลค่าประมาณการหนี้สนิ
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(ณ)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมคือราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชาระเพือ่ โอนหนี้สนิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ
วันทีว่ ดั มูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดทีใ่ ห้ประโยชน์สงู สุด (หากไม่มตี ลาดหลัก) ทีก่ ลุ่มบริษทั สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุตธิ รรม
ของหนี้สนิ สะท้อนผลกระทบของความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ กลุ่มบริษทั ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ มูลค่ายุตธิ รรมเหล่านี้ถูกจัด
ประเภทในแต่ละลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นทีส่ งั เกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสาหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย
ซึง่ รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลทีใ่ ช้เป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นัน้
กลุ่มบริษทั รับรูก้ ารโอนระหว่างลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีเ่ กิดการโอนขึน้
หากสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานการณ์เป็ น
สินทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สนิ และสถานะการเป็นหนี้สนิ ด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกคือราคาของการทารายการ เช่น มูลค่า
ยุตธิ รรมของผลตอบแทนทีใ่ ห้หรือได้รบั หากกลุ่มบริษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเมือ่ เริ่มแรก
แตกต่างจากราคาของการทารายการ ทาให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุตธิ รรม ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกและราคาของการทารายการและรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มลู ค่ายุตธิ รรมทีไ่ ด้มาถู ก
จัดลาดับชัน้ การวัดมูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรูเ้ ป็ นรายการรอตัดบัญชีซง่ึ จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมตลอดอายุของเครือ่ งมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุตธิ รรมมีการโอนเปลีย่ นลาดับชัน้ หรือเมือ่ รายการดังกล่าวสิน้ สุดลง

(ด)

ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิม่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการออกหุน้ สามัญและสิทธิซอ้ื หุน้ (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้
เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

(ต)

รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
(1) การรับรูร้ ายได้
รายได้รบั รูเ้ มือ่ ลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจานวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ ลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั ซึ่ง
ไม่รวมจานวนเงินทีเ่ ก็บแทนบุคคลทีส่ าม รายได้ทร่ี บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันทีม่ กี ารส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า
รายได้จากการก่อสร้างและรายได้จากการให้บริการ รับรูต้ ลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขัน้ ความสาเร็จของงานหรือเมือ่ ได้ให้บริการ
ขัน้ ความสาเร็จของงานประเมิน โดยใช้วธิ กี ารสารวจงานทีไ่ ด้ทาแล้วหรืออัตราส่วนของต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ แล้วจนถึงปจั จุบนั กับประมาณ
การต้นทุนทัง้ สิน้ ทีเ่ หมาะสมของแต่ละสัญญา โดยเลือกวิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีส่ ะท้อนการโอนงานไปยังลูกค้า ซึง่ จะพิจารณาตามลักษณะของงาน
และข้อกาหนดตามสัญญา ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้
(2) ยอดคงเหลือของสัญญา
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญารับรูเ้ มือ่ กลุ่มบริษทั รับรูร้ ายได้ก่อนทีจ่ ะมีสทิ ธิทป่ี ราศจากเงือ่ นไขในการได้รบั สิง่ ตอบแทน สินทรัพย์ทเ่ี กิดจาก
สัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิง่ ตอบแทนทีก่ ลุ่มบริษทั คาดว่าจะได้รบั หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สินทรัพย์ท่ี
เกิดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมือ่ กลุ่มบริษทั มีสทิ ธิทป่ี ราศจากเงือ่ นไขในการได้รบั สิง่ ตอบแทน
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันทีจ่ ะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้า หนี้สนิ ทีเ่ กิด จากสัญญารับรูเ้ มือ่ กลุ่มบริษทั ได้รบั ชาระ
หรือมีสทิ ธิทป่ี ราศจากเงือ่ นไขในการได้รบั สิง่ ตอบแทนทีเ่ รียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนทีก่ ลุ่มบริษทั รับรูร้ ายได้ทเ่ี กีย่ วข้อง
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(ถ)

ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่งึ รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเว้นแต่
รายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั คานวณจากกาไรหรือขาดทุนประจาปี ทต่ี อ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้ หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้
ณ วันทีร่ ายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และจานวนที่
ใช้เพือ่ ความมุง่ หมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ เมือ่ เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวส
่
าหรับการรับรูค้ ่าความนิยมในครัง้
แรก การรับรูส้ นิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ในครัง้ แรกซึง่ เป็นรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีห รือ
ทางภาษี และผลแตกต่างทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มกี ารกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่จี ะเกิดจากลักษณะวิธกี ารที่กลุ่ มบริษัทคาดว่าจะได้ร บั
ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาระหนี้สนิ ตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีส่ น้ิ รอบระยะเวลาทีร่ ายงานโดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือ
ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทัง้ นี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั จะหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดั
่
งกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ท)

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการหารกาไรหรือขาดทุนของผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักที่
ออกจาหน่ายระหว่างปี

(ธ)

บุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี านาจควบคุมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสา คัญใน
การตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อทิ ธิพลอย่างมี
สาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทั มีอานาจควบคุมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั ้

(น)

รายงานทางการเงิ นจาแนกตามส่วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานทีร่ ายงานต่อผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึงรายการทีเ่ กิดขึน้ จาก
ส่วนงานดาเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการทีไ่ ด้รบั การปนั ส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4

บุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพันธ์ทม่ี กี บั บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี้
รายการ
นโยบายการกาหนดราคา
รายได้จากการขายและให้บริการ
ราคาตลาด
ซื้อสินค้าและบริการ
ราคาตลาด
รายจ่ายค่าขนส่ง
ราคาตลาด
รายจ่ายค่าเช่า
ราคาตามสัญญา
ั
รายได้เงินปนผล
ตามจานวนประกาศจ่าย
ดอกเบีย้ รับและดอกเบีย้ จ่าย
อัตราดอกเบีย้ ตามทีก่ าหนดในสัญญาเงินกูย้ มื ระหว่างกัน
รายได้อ่นื และค่าใช้จ่ายอื่น
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิ จการที เ่ กีย่ วข้องกัน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการขายสินค้า
ซื้อสินค้าและบริการ
รายได้อ่นื
ั
รายได้เงินปนผล
รายจ่ายค่าเช่า
รายจ่ายค่าขนส่ง
ดอกเบีย้ รับ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั ร่วม
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
ซื้อสินค้า
รายได้อ่นื
ดอกเบีย้ รับ
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
(รวมค่าตอบแทนกรรมการ)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
บุคคลหรือกิ จการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายจ่ายค่าเช่า
ดอกเบีย้ จ่าย

-

-

26
609
8,133
29,950
1,212
19,591
7,241
9
284

17,425
9,671
37,897
1,068
20,044
7,309
808

-

-

9
208
3,595

101
10
91
-

36,553

35,436

11,426

12,682

1,633
38,186

961
36,397

1,039
12,465

302
12,984

60

60
256

-

-

-

10
-
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนี้ การค้า
บริษทั ร่วม
ลูกหนี้ อืน่ (รวมอยู่ในลูกหนี้ หมุนเวียนอืน่ )
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้ หมุนเวียนอืน่ )
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม
เงิ นปันผลค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้ หมุนเวียนอืน่ )
บริษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมอยู่ใน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ )
บริษทั ย่อย
ลูกหนี้ ค่าทีด่ ิ น
บริษทั ร่วม
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอืน่
บริษทั ย่อย

เงิ นให้ก้ยู ืม
บริษทั ร่วม

เงิ นให้ก้ยู ืม
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
รวม
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อัตราดอกเบียน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้อยละต่อปี)
5
อัตราดอกเบียน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้อยละต่อปี)
3
3
-

-

36

-

-

44
44

8
8

705
705

764
764

880
880

-

2,257
2,257

2,700
2,700

-

-

29,950

37,897

-

-

2,145

2,127

-

-

2,408

2,181

76,241
-

76,241
งบการเงิ นรวม

31 ธันวาคม
2563
18,320

เพิม่ ขึน้
54,181

ลดลง
(พันบาท)
(12,000)

กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น

31 ธันวาคม
2564

203

60,704

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
2563
155,680
18,320
174,000

เพิม่ ขึน้
629,368
29,000
658,368

ลดลง
(พันบาท)
(614,680)
(614,680)

กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
-

31 ธันวาคม
2564
170,368
47,320
217,688

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญาสาคัญที ท่ ากับบุคคลหรือกิ จการที เ่ กีย่ วข้องกัน
ั
บริษทั ได้ทาสัญญาบริการจัดการทัวไปกั
่ บกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันหลายแห่ง ซึง่ บริษทั จะให้บริการในการแก้ไขปญหาการด
าเนินงาน รวมทัง้ ให้
ความช่วยเหลือตลอดจนให้คาแนะนาสาหรับการประกอบธุรกิจ สัญญานี้มกี าหนดเวลา 1 ปี และต่ออายุออกไปครัง้ ละ 1 ปี จนกว่าฝา่ ยหนึ่งฝา่ ย
ใดจะบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทนบริการตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
5

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
งบการเงิ นรวม
2564

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

2563

2564

2563

(พันบาท)
เงินสดในมือ

589

599

3

6

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

262,211

142,965

352

1,095

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

222,395

228,935

216,893

219,266

เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง

40,632

100,112

40,565

100,060

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดใน
งบแสดงฐานะการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีทม่ี ไี ว้เพือ่ การบริหารเงินสด

525,827
-

472,611
(8)

257,813
-

320,427
-

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดใน
งบกระแสเงิ นสด

525,827

472,603

257,813

320,427

เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงมีอตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.70 ต่อปี)
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
6

ลูกหนีน การค้าและลูกหนีน หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนี้ การค้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการอื่นๆ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่า
จะเกิดขึน้
สุทธิ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอืน่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมา
รายได้คา้ งรับ - อื่นๆ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินปนั ผลค้างรับ
รวม
รวมลูกหนีน การค้าและลูกหนีน หมุนเวียนอื่น

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม

4

371,379

36
258,468

52,842

42,219

25

(3,075)
368,304

(10,678)
247,826

(2,338)
50,504

(5,471)
36,748

4

44
731
17,421
12,750
156
880
31,982
400,286

8
600
14,034
2,553
159
17,354
265,180

705
36
980
2,257
29,950
33,928
84,432

764
932
2,700
37,897
42,293
79,041

4
4

งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
- เพิม่ ขึน้
- กลับรายการ
หนี้สญ
ู

4,275
(11,878)
8,199

4,787
(1,402)
84

1,661
(4,794)
4,324

1,231
(904)
-

ข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 25 (ข.1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ย่อยไม่มลี กู หนี้การค้าทีน่ าไปเป็นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (2563: 101.93 ล้านบาท)
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
7

สิ นทรัพย์และหนีน สินที่เกิ ดจากสัญญา
กลุ่มบริษทั มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญากับลูกค้าดังนี้
งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

สิ นทรัพย์ทีเ่ กิ ดจากสัญญา
มูลค่างานตามสัญญา
การรับรูร้ ายได้ตามขัน้ ความสาเร็จของงาน
หัก มูลค่างานบริการทีเ่ รียกเก็บ
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา

6,972,637

7,770,394

-

494,935

4,009,837
(3,375,060)
634,777

4,458,463
(3,934,372)
524,091

-

494,935
(494,935)
-

97,154

54,192

-

-

2,166,416

923,886

-

-

1,277,983
(1,136,503)
141,480

446,984
(414,991)
31,993

-

-

109,446
141,439

-

-

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
หนี้ สิ นทีเ่ กิ ดจากสัญญา
มูลค่างานตามสัญญา
มูลค่างานทีเ่ รียกเก็บ
หัก การรับรูร้ ายได้ตามขัน้ ความสาเร็จของงาน

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รวมหนีน สินที่ เกิ ดจากสัญญา

148,662
290,142

รายได้ทรี ่ บั รูท้ เี ่ กีย่ วข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทั รับรูย้ อดยกมาของหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาเป็ นรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการจานวน 92.78 ล้าน
บาท (2563: 157.11 ล้านบาท)
รายได้ทคี ่ าดว่าจะรับรูใ้ นอนาคตจากภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีรายได้ทค่ี าดว่าจะรับรูใ้ นอนาคตจากภาระทีย่ งั ปฏิบตั ไิ ม่เสร็จสิน้ ของสัญญาทีท่ ากับลูกค้าเป็นจานวน
3,989.89 ล้านบาท (2563: 3,824.12 ล้านบาท) ซึง่ คาดว่าจะรับรูเ้ ป็นรายได้ในปี 2565 - 2566 (2563: 2564 - 2566)
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
8

สิ นค้าคงเหลือ
งบการเงิ นรวม
2564
2563
สินค้าสาเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม
สินค้าสาเร็จรูป - ถังแก๊สติดตัง้ และ
ชุดอุปกรณ์
สินค้าสาเร็จรูป - มินิบสั
งานระหว่างทา - การติดตัง้ ระบบแก๊ส
งานระหว่างทา - ทดสอบ
วัตถุดบิ
วัสดุสน้ิ เปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
สุทธิ

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกรวมใน
บัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุทธิ
ทีค่ าดว่าจะได้รบั
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563

13,616

(พันบาท)
11,071

13,654

11,135

8,081
9,459
5
1,409
44,244
2,877
79,691
(9,520)
70,171

8,078
9,459
122
511
38,228
2,983
70,452
(9,372)
61,080

13,654
13,654

11,135
11,135

393,291

588,846

394,399

495,823

361
(213)
393,439

1,174
(778)
589,242

394,399

495,823

ภายใต้ขอ้ กาหนดของกระทรวงพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องได้กาหนดให้กลุ่มบริษทั และบริษทั ต้องสารองแก๊สปิโตรเลียมไว้ทอ่ี ตั ราร้อยละ 1 ของ
ปริมาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั ได้สารองแก๊สปิโตรเลียมไว้จานวน 3.92 ล้านบาท ซึง่ แสดง
ภายใต้สนิ ค้าสาเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : 4.16 ล้านบาท)
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47.5
47.5
40.0
40.0
-

47.5
47.5
40.0
40.0
50.0

10,000
3,914
2,000

2,000

2,000

10,000
3,914
-

2,000

2,000

4,000
1,561
1,000
9,084

1,104

1,419

4,000
1,561
8,084

1,104

1,419

ราคาทุน
2564 2563

994
4,255

2,036
4,000
4,000

-

-

4,000
4,000

-

-

ราคาทุน
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

-

-

เงินปนั ผลรับ
สาหรับปี
2564 2563

เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2564 บริษทั ย่ อยแห่งหนึง่ ได้รว่ มลงทุนในบริษทั วัชพืช ไทย จากัด เพือ่ ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์ โดยมีทนุ จดทะเบีย น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ จานวน 10,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ซึง่ บริษทั ย่ อยดังกล่าวถือหุน้ ร้อยละ 50 และเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 บริษทั ย่ อยดังกล่าวได้ลงทุนเพิม่ ในหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั วัชพืช ไทย จากัด เป็นจานวนเงิน 0.50 ล้านบาท ตามสัดส่วนเดิม
เงินลงทุนดังกล่าวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

กลุม่ บริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ร่วมซึง่ จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ จึงไม่มรี าคาทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณชน

1,447

1,025

422

มูลค่าตาม
วิธสี ่วนได้เสีย
2564 2563

1,225

บริษทั ร่วมทังหมดจดทะเบี
้
ย นจัดตัง้ และดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริษทั Yi Hao Motor Co., Ltd. ซึง่ จดทะเบีย นจัดตัง้ และดาเนินธุรกิจในประเทศไต้หวัน

บริการซ่อมและบารุงรักษาเครือ่ งมือ
และเครือ่ งจักร
บริษทั ซอร์บ เอนจิเนียริง่ จากัดจาหน่ายและติดตัง้ เครือ่ งมือและ
เครือ่ งจักร
บริษทั เอ็กซ์แซคท์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย
เรียลเอสเตท จากัด
Yi Hao Motor Co., Ltd.
ผลิตและประกอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
บริษทั วัชพืช ไทย จากัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์
รวม

บริษทั ร่วม
บริษทั เซอร์แมช จากัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
2564 2563 2564
2563
(ร้อยละ)
(พันบาท)

งบการเงินรวม

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
9
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม

121

122

บริการขนส่งวัตถุอนั ตราย
และวัสดุก่อสร้างทางบก

บริษทั จี แก๊ส โลจิ
สติกส์ จากัด

บริษทั ทาคูนิ เทรด
ดิ้ง จากัด

จาหน่ายอุ ปกรณ์รถยนต์
มอเตอร์ไซค์และรถยนต์
ไฟฟ้า

บริษทั ทาคูนิ แลนด์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากัด

99.99

ตรวจสอบความปลอดภัย
ทางวิศวกรรม

บริษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

99.7

99.97

99.99

99.99

จาหน่ายอุ ปกรณ์และ
บริษทั ทาคูนิ
บริการติดตัง้ ระบบแก๊ส
(ประเทศไทย) จากัด รถยนต์และอุ ตสาหกรรม
และบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริ ษัทย่อย

ลักษณะธุรกิจ

99.7

99.97

99.99

99.99

99.99

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้อยละ)

100

1,000

15,000

40,000

50,000

100

1,000

15,000

40,000

50,000

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

99

1,000

15,643

41,340

53,377

99

1,000

15,643

41,340

53,377

ราคาทุน
2564
2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

99

1,000

15,643

41,340

53,377

99

1,000

15,643

41,340

53,377

ราคาทุน-สุทธิ
2564
2563

-

950

6,000

15,000

8,000

-

9,897

6,000

-

22,000

เงินปนั ผลรับสาหรับปี
2564
2563

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
10
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง
26.8

36.64
26.8

36.64
10,100

140,000
10,100

111,459

111,459

-

ราคาทุน
2564
2563

-

140,000 -

ทุนชาระแล้ว
2564
2563

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)

บริษทั ย่อยทัง้ หมดจดทะเบียนจัดตัง้ และดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุม่ บริษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาทตามสัดส่วนเดิม

บริษทั เจ เค อี ซี
จากัด
รวม

บริ ษัทย่อย
ทางอ้ อม
บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้อยละ)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

111,459

-

-

111,459

-

-

ราคาทุน-สุทธิ
2564
2563

29,950

-

-

37,897

-

-

เงินปนั ผลรับสาหรับปี
2564
2563

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
11

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ย่อยของกลุ่มบริษทั ทีม่ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีม่ สี าระสาคัญก่อนการตัดรายการระหว่ างกัน

ร้อยละของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
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บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
2564
2563
(พันบาท)
63.36%
63.36%
1,255,247
717,277
(1,175,307)
(135,928)
661,289
418,993
2,658
421,651

901,375
773,649
(1,020,066)
(126,744)
528,214
334,676
2,097
336,773

รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรทีแ่ บ่งให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทีแ่ บ่งให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
เงินปนั ผลทีจ่ ่ายให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

2,194,697
138,054
1,400
139,454
87,471
560
88,031
88,358
561
88,919
4,041

2,233,065
63,926
63,926
40,504
907
41,411
40,504
907
41,411
18,999

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

315,005
(26,374)
(168,590)
120,041

(68,405)
(35,577)
231,768
127,786

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ท่ดี นิ
ที่ดนิ และ ส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครือ่ งจักร
ถังบรรจุ
เครือ่ งมืออุ ปกรณ์
แก๊สและ
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้
อุ ปกรณ์แก๊ส
และเครือ่ งใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

รวม

323,180
4,757
(290)
-

154,111
165
30,257
(609)
-

58,966
6
(109)

294,901
36,773
30,791
(2,415)
-

165,098
10,432
(6,465)
109

12,547
52,449
(61,048)
-

1,008,803
104,582
(9,779)
-

327,647

183,924

58,863

360,050

169,174

3,948

1,103,606

9
327,656

392
3,939
188,255

(14)
58,849

66,003
5,333
(17,185)
414,201

12,167
1,193
(21,043)
161,491

6,805
(10,465)
288

85,376
(38,242)
1,150,740

2,123
(290)
-

40,778
9,004
(31)
-

36,872
3,042
(109)

119,394
53,899
(1,546)
-

105,402
16,846
(3,243)
109

-

302,446
84,914
(5,110)
-

1,833

49,751

39,805

171,747

119,114

-

382,250

2,254
4,087

9,417
59,168

3,212
(12)
43,005

62,827
(15,455)
219,119

16,445
(20,904)
114,655

-

94,155
(36,371)
440,034
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิ นรวม

สินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ท่ดี นิ
ที่ดนิ และ ส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ ์ของกลุม่
บริษทั
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครือ่ งจักร
ถังบรรจุ
เครือ่ งมืออุ ปกรณ์
แก๊สและ
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้
อุ ปกรณ์แก๊ส
และเครือ่ งใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

รวม

318,730

134,173

19,058

148,972

31,042

3,948

655,923

7,084
325,814

134,173

19,058

39,331
188,303

19,018
50,060

3,948

65,433
721,356

318,739

129,087

15,844

131,603

17,581

288

613,142

4,830
323,569

129,087

15,844

63,479
195,082

29,255
46,836

288

97,564
710,706

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้กรรมสิทธิ ์ของกลุม่
บริษทั
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ทด่ี นิ
ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึน้
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึน้
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

30,946
8

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
เครื่องจักร
ถังบรรจุ
เครื่องมือ อุปกรณ์
แก๊สและ
เครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ
อุปกรณ์
ติดตัง้ และ
แก๊ส
เครื่องใช้สานักงาน
(พันบาท)

21,941
(564)
-

53,612
6
(109)

30,954

21,377

53,509

9

21,377

(14)
53,495

13,406
1,372
(282)
-

34,294
3,073
(109)

273

14,496

298

1,087
15,583

-

30,963

273
-

571

5,445
170
(123)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

รวม

18,040
35
(837)

-

129,984
219
(1,524)
-

5,492

17,347

-

128,679

182
(306)
5,368

(6,563)
10,784

-

191
(6,883)
121,987

4,214
469
(108)

13,838
1,395
(837)
109

-

65,752
6,582
(1,227)
-

37,258

4,575

14,505

-

71,107

3,066
(12)
40,312

453
(305)
4,723

836
(6,563)
8,778 -

-

5,740
(6,880)
69,967

-

109

-
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สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ทด่ี นิ
ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ ง
ติดตัง้ และ
เครื่องใช้สานักงาน
(พันบาท)

ถังบรรจุ
แก๊สและ
อุปกรณ์
แก๊ส

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง้

รวม

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ ์ของกลุ่ม
บริษทั
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

26,487

6,881

16,251

4,194
30,681

6,881

16,251

26,495

5,794

13,183

-

-

5,794

13,183

917

32

-

50,568

917

2,810
2,842

-

7,004
57,572

645

25

-

46,142

1,981

-

5,878

2,006

-

52,020

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้กรรมสิทธิ ์ของกลุ่ม
บริษทั
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

3,897
30,392

645

ราคาทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั และบริษทั ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คง
ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 128.14 ล้านบาท และ 9.86 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 111.97 ล้านบาท และ 15.68
ล้านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั และบริษทั ได้นาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ซ่งึ มีมลู ค่าตามบัญชีสุทธิ 522.77 ล้านบาท และ 32.77 ล้าน
บาท ตามลาดับ (2563: 376.18 ล้านบาท และ 33.48 ล้านบาท ตามลาดับ) ไปค้าประกัน วงเงินเบิกเกิน บัญชี วงเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต
หรือทรัสต์รซี ที วงเงินหนังสือค้าประกัน วงเงินสินเชือ่ ประเภท สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คลังแก๊สและสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องสาหรับธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิโตรเลียม ได้เกิดการด้อยค่าจานวน 22.48 ล้าน
บาท (2563: 22.48 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั เนื่องจากมีมลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
โดยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนคานวณจากมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
ของหน่วยทีก่ ่อให้เกิดเงินสดของส่วนงานธุรกิจจาหน่ ายแก๊สปิโตรเลียมทัง้ หมด การคานวณดังกล่าวใช้วธิ คี ดิ ลดประมาณการกระแสเงินสด
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต แผนการดาเนินงานและแนวโน้มในอนาคตทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูล จาก
อุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็ นการประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดของผูบ้ ริหารในการพิจารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน อัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการคือ
ร้อยละ 10.16 (2563: ร้อยละ 8.06) อย่ างไรก็ตาม มูลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืนอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ท่เี กี่ยวข้องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่ าเผื่อการด้อยค่ าในอนาคต คลังแก๊ส และสิน ทรัพ ย์ท่ี เกี่ย วข้อ ง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สาหรับธุร กิจจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 45.49 ล้านบาท (2563: 49.78 ล้านบาท) ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าทีด่ นิ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ และยานพาหนะเป็ น ระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยมีค่า
เช่าคงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา กลุ่มบริษทั ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ท่มี ไี ว้เพื่อใช้งาน เป็ น จานวนเงิน 51.28 ล้า นบาท (2563: กลุ่ม บริษ ัท
และบริษัทได้ร บั รู้ส ิน ทรัพย์ส ิทธิการใช้ทมี ่ ไี ว้เ พือ่ ใช้งานเป็นจานวนเงิน 57.85 ล้านบาท และ 5.03 ล้านบาท ตามลาดับ)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
2564
2563

จานวนทีร่ บั รู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
- ทีด่ นิ
- อาคาร
- เครือ่ งจักร เครือ่ งมือและอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
ดอกเบีย้ จ่ายของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสัน้
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าต่า

2,254
11,336
9,789
3,398
212,194
1,079

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

2,124
6,045
9,630
2,831
108,073
5,624

298
829
291
26
353

273
282
1,394
138
52
29

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทั และบริษทั มีจานวน 249.28 ล้านบาท และ 1.67 ล้านบาท ตามลาดับ
(2563: 143.67 ล้านบาท และ 2.17 ล้านบาท ตามลาดับ)
13

ค่าความนิ ยม
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทกี ่ ่อให้เกิดเงินสดทีม่ คี ่าความนิยม
ธุรกิ จรับเหมาก่อสร้าง
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสดมาจากมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจาหน่ายโดยการประมาณการคิดลด
กระแสเงินสด การวัดมูลค่ายุตธิ รรมจัดประเภทเป็นมูลค่ายุตธิ รรมระดับ 3
ข้อสมมติทส่ี าคัญทีใ่ ช้ในการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ ริหารกาหนดข้อสมมติจากการประเมินแนวโน้มใน
อนาคตทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
กาไรขันต้
้ น (อัตราถัวเฉลีย่ 10 ปีขา้ งหน้า)

งบการเงิ นรวม
2564
2563
(ร้อยละ)
9.49
8.36
1.40
1.00
11.39
9.10

อัตราคิดลดทีใ่ ช้เป็ นอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงินได้ทอ่ี า้ งอิงอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของเงินทุนของธุรกิจ และความสามารถในการ
ก่อหนี้สนิ ทีร่ อ้ ยละ 3.58 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ตลาดทีร่ อ้ ยละ 4.47

129

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประมาณการกระแสเงินสดเป็ นการประมาณการสาหรับ 10 ปีขา้ งหน้าและอัตราการเติบโตหลังจากนัน้ เนื่อ งจากสะท้อนสภาพการดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอัตราการเติบโตกาหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเกีย่ วกับอัตราการเติบโตของกาไรขัน้ ต้น
ประจาปีทส่ี อดคล้องกับข้อสมมติทว่ี ่าผูเ้ ข้าร่วมตลาดจะสามารถทาได้
มูล ค่าที่คาดว่าจะได้ร บั คืนของหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อ ให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่ าตามบัญชีโ ดยประมาณจานวน 305.35 ล้านบาท (2563:
245.69 ล้านบาท) ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาว่ามีเหตุผลทีท่ าให้เชือ่ ได้ว่าอาจเกิดการเปลีย่ นแปลงใน ข้อสมมติทม่ี นี ยั สาคัญ 3 ข้อ ซึง่ จะส่งผลให้
มูลค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ตารางต่ อไปนี้แสดงจานวนทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทม่ี นี ยั สาคัญ 3 ข้อแยก
ต่างหากจากกัน ซึง่ ทาให้มลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
งบการเงิ นรวม
2564
2563
(ร้อยละ)
อัตราคิดลด
16.35
15.69
อัตราการเติบโต
(3.53)
(5.41)
กาไรขันต้
้ น
8.47
7.90
14

ลูกหนีน ค่าที่ดิน
ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาขายทีด่ นิ และอาคารเพื่อขายทีร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในสินค้าคงเหลือให้กบั บริษทั ร่วม
แห่งหนึ่งเป็นเงิน 165 ล้านบาท บริษทั ย่อยดังกล่าวได้รบั ชาระค่าทีด่ นิ และอาคารเพือ่ ขายเป็นเงินสดบางส่วน เป็นเงิน 89 ล้านบาท และส่วน
ทีเ่ หลือได้มกี ารทาสัญญาผ่อนชาระเป็นเวลา 3 ปี โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.58 ต่อปี ทีด่ นิ ดังกล่าวได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิให้
์ กบั ผูซ้ ้อื
แล้วในเดือนธันวาคม 2563 ทัง้ นี้บริษัทร่วมดังกล่าวได้นาเช็คและจดจานองที่ดนิ แปลงหนึ่งของบริ ษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทร่วมมาเป็ น
หลักทรัพย์ค้าประกันการผ่อนชาระ ซึ่งส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั บันทึกลูกหนี้ค่าทีด่ นิ เป็ นจานวนเงิน 76.24 ล้านบาท (2563:
76.24 ล้านบาท) และบันทึกรายได้รอการรับรูจ้ ากการรอรับรูส้ ่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็นจานวนเงินรวม 14.24 ล้านบาท (2563:
14.24 ล้านบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

15

หนีน สินที่มีภาระดอกเบียน
งบการเงิ นรวม
2564

2563

ส่วนที่

ส่วนที่

ส่วนทีม่ ี

ไม่ม ี

หลักประกัน

หลักประกัน

รวม

ส่วนทีม่ ี

ไม่ม ี

หลักประกัน

หลักประกัน

รวม

(พันบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
สถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวมหนีน สินที่มีภาระดอกเบียน
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-

-

-

8

-

8

373,502
20,000

-

373,502
20,000

509,104
20,000

-

509,104
20,000

126,300
61,121

15,767

126,300
76,888

122,940
47,208

13,490

122,940
60,698

580,923

15,767

596,690

699,260

13,490

712,750

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
ส่วนทีม่ ี
หลักประกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวมหนีน สินที่มีภาระดอกเบียน

สิ นทรัพย์ทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันหนี้ สิ น
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม
เงินฝากสถาบันการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รวม

1,103
1,103

2563

ส่วนที่
ไม่ม ี
หลักประกัน

ส่วนทีม่ ี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)
4,925
1,888
4,925
1,888

3,822
3,822

หมายเหตุ

12

งบการเงิ นรวม
2564
2563
27,288
3,820
522,774
553,882

(พันบาท)
29,820
4,287
376,181
410,288

ส่วนที่
ไม่ม ี
หลักประกัน
4,033
4,033

รวม
5,921
5,921

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
15,600
32,772
48,372

15,800
33,483
49,283

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 1,089.82 ล้านบาท และ 77.20 ล้า นบาท
ตามลาดับ (2563 : 528.60 ล้านบาท และ 77.20 ล้านบาท ตามลาดับ) วงเงิน สิน เชื่อ ดังกล่าวค้าประกันโดยสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั และบริษทั
เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั และบริษทั และมีกรรมการร่วมค้าประกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 และวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รบั จดหมายให้ความยินยอมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เรื่องการผ่อนผันการดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR) ในอัตราไม่ต่ากว่า 1.2:1 เท่า และการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกิน 2:1 เท่าของงบการเงินสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลาดับ
ในเดือนเมษายน 2563 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้แก้ไขสัญญาวงเงินสินเชือ่ กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยพักการชาระเงินต้นเป็นระยะเวลา 6
เดือนเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยงวดสุดท้ายของการชาระคืนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าว
จะครบกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แทนเดือนกันยายน 2566
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สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
16

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ลดหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
หุ้นทีอ่ อกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

งบการเงิ นรวม / งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(พันหุน้ / พันบาท)

0.5
0.5

1,200,000
(400,000)

600,000
(200,000)

1,200,000
-

600,000
-

0.5

800,000

400,000

1,200,000

600,000

0.5

800,000

400,000

800,000

400,000

0.5

800,000

400,000

800,000

400,000

ในการประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถอื หุน้ ของบริษทั เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้รบั ชาระ
จานวน 200 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 400 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท บริษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
แล้วเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
17

สารอง
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทบ่ี ริษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ทีจ่ ดทะเบียนไว้
บริษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่วนเกินนี้ตงั ้ เป็นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปนั ผลไม่ได้
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปนั ผลไม่ได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
18
(ก)

ส่วนงานดาเนิ นงานและการจาแนกรายได้
ส่วนงานดาเนินงาน
ผูบ้ ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั มี 6 ส่วนงานทีร่ ายงาน ซึง่ เป็นหน่วยงานธุรกิจทีส่ าคัญของกลุ่มบริษทั ทีม่ สี นิ ค้าและการบริการทีแ่ ตกต่างกัน
และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก การดาเนินงานของแต่ละส่วนงานทีร่ ายงานของกลุ่มบริษทั โดยสรุปมี ดังนี้
 ส่วนงานจาหน่ ายแก๊สปิโตรเลียม ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ ายแก๊สเพือ่ การอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง
 ส่ ว นงานจาหน่ ายอุ ปกรณ์ แ ละบริก ารติด ตัง้ ระบบแก๊ ส ได้แ ก่ ธุ ร กิจ จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละบริก ารติด ตัง้ ระบบแก๊ ส ในรถยนต์ แ ละ
อุตสาหกรรม
 ส่วนงานบริการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งวัสดุอนั ตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
 ส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 ส่วนงานบริการตรวจสอบความปลอดภัย ได้แก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
 ส่วนงานอืน่ ๆ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และและธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากพืชทางเภสัชภัณฑ์
ผลการดาเนินงานของแต่ละส่วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึง่ นาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้
มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ ริหารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนินงานนัน้ เป็ น
ข้อมูลทีเ่ หมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นทีด่ าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้การ
กาหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

(ข)

ส่วนงานภูมศิ าสตร์
กลุ่มบริษทั ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มรี ายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศทีม่ สี าระสาคัญ

(ค)

ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง ของกลุ่มบริษทั เป็ นเงินประมาณ 2,147.98 ล้านบาท สาหรับปี 2564 (2563:
1,739.92 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษทั
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

กาไร (ขาดทุน) ตาม
ส่วนงานก่อนหักภาษี
เงินได้

จังหวะเวลาในการ
รับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง่
ตลอดช่วงเวลาหนึง่
รวมรายได้

รายได้จากลูกค้า
ภายนอก

รายได้ระหว่างส่วนงาน

ข้อมูลตามส่วนงาน
ดาเนิ นงาน
รายได้รวม

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่
31-ธ.ค.

509,917

1,514

-726

2,240

2564

3,705

-1,433

5,138

2563

12,829

-24,301

37,130

2564

17,595

-23,878

41,473

2563

ส่วนงานบริการ
ขนส่ง

2,197,576

-468

2,198,044

2564

2,326,539

-13,354

2,339,893

(พันบาท)

2563

ส่วนงานบริการรับเหมา
ก่อสร้าง

107,390

-15,559

122,949

2564

101,367 -

-21,245 -

-7,444

-11,884

-218 -2,433

3,591

2,097

177,210

86,573

15,910

1,128

4,531

19,783

119,215
119,215

119,215

-79,476

198,691

2563

ส่วนงานอื่นๆ

2564

122,612 -

2563

ส่วนงานบริการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัย

409,896 509,917 1,514 3,705 12,829 17,595 2,197,576 2,326,539 107,390 101,367 409,896 509,917 1,514 3,705 12,829 17,595 2,197,576 2,326,539 107,390 101,367 -

409,896

2563

509,917

-26 -

409,922

2564

ส่วนงานจาหน่าย
แก๊สปิ โตรเลียม

ส่วนงาน
จาหน่าย
อุ ปกรณ์และ
บริการติดตัง้

งบการเงิ นรวม

193,580

411,410
2,317,795
2,729,205

2,729,205

-41,080

2,770,285

2564

2563

95,264

632,837
2,445,501
3,078,338

3,078,338

-139,386

3,217,724

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนงานจาหน่ายแก๊ส
ปิโตรเลียม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ส่วนงานบริการ
รับเหมาก่อสร้าง

รวม

(พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่
31 ธันวาคม
จังหวะเวลาในการ
รับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

19

2564

2563

2564

2563

2564

2563

409,922
409,922

509,917
509,917

-

103,404
103,404

409,922
409,922

509,917
103,404
613,321

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซืนอหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุ้ นสามัญเดิมของบริษทั โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน
สัดส่วนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
อัตราการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ
ราคาใช้สทิ ธิ
วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
วันสุดท้ายของการใช้สทิ ธิ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ชนิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้
5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
399,999,874 หน่วย
หุน้ สามัญเดิม 2 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ 1.12 หุน้
1.79 บาท ต่อหุน้
วันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 28 มกราคม 2564

เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษทั ดาเนินการปรับราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจาก
ั
จ่ายเงินปนผลเกิ
นทีก่ าหนดตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2564 มีการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญจานวน 211 หน่ วย ซึ่งแปลงเป็ นหุน้ สามัญจานวน 236
หุน้ โดยมีราคาใช้สทิ ธิหุน้ ละ 1.79 บาท ส่งผลให้บริษทั มีทุนทีอ่ อกและชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 400,000,118 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จานวน 800,000,236 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.05 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้พน้ สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มกราคม 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
20

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงิ นรวม
2564
2563
เงินเดือน โบนัส และค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้
ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง
รวม

765,405
3,426
1,971
18,278
789,080

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563

(พันบาท)
1,100,151
20,834
3,356
412
1,760
240
40,282
733
1,145,549
22,219

22,696
414
282
1,858
25,250

โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว้
กลุ่มบริษัทได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2
ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลีย้ งชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลีย้ งชีพตามข้อกาหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาต
21

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าขนส่งแก๊ส
ค่าบริการผ่านคลัง
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่า

22

ภาษี เงิ นได้
ภาษี เงิ นได้ทีร่ บั รู้ในกาไรหรือขาดทุน

20

12

369,576
529,812
319,559
97,099
789,080
21,609
979
213,273

465,287
465,774
313,595
87,472
1,145,549
24,569
1,382
113,697

งบการเงิ นรวม
2564
2563

369,576
6,147
22,219
23,844
979
379

465,287
92,383
6,877
25,250
29,154
1,382
81

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

ภาษี เงิ นได้ของงวดปัจจุบนั
ั บนั
สาหรับงวดปจจุ

40,816

23,674

-

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของผลต่างชัวคราว
่
รวมภาษี เงิ นได้

1,582
42,398

(2,076)
21,598

1,357
1,357

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
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179
179

หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงิ นรวม

ภาษี เงิ นได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

2564
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

1,750
1,750

(350)
(350)

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

สุทธิจาก
ก่อน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)

1,400
1,400

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษี ทีแ่ ท้จริ ง

2563
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

-

-

งบการเงิ นรวม

2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
รายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่
ผลขาดทุนทีไ่ ม่รบั รูเ้ ป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากรายการระหว่างกัน
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีทผ่ี ่านมาซึง่ ยังไม่ได้รบั รู้
ภาษีงวดก่อนๆทีบ่ นั ทึกสูงไป
รวม

2563
(พันบาท)
193,580
38,716
(6,884)
642
2,848
(295)

20.00

1,783
6,230
(377)
(265)
42,398

21.90

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษี ทีแ่ ท้จริ ง

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.00

249
13,935
(4,951)
21,598

22.67

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
รายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่
ั บนั ทีไ่ ม่รบั รูเ้ ป็น
ผลขาดทุนในปีปจจุ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีทผ่ี ่านมาซึง่ ยังไม่ได้รบั รู้
รวม
บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(พันบาท)
95,264
19,053
(9,777)
2,431
741
(83)

20.00

6.10

2563
(พันบาท)
22,242
4,448
(6,100)
613
934
1,698
(236)
1,357

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.00

0.56

(พันบาท)
32,236
6,447
(7,579)
887
203
(15)
236
179
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
2564
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ อืน่ ๆ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
2563
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ อืน่ ๆ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
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ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงิ นรวม
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2,136
1,875
1,606

(1,521)
29
(10)

-

615
1,904
1,596

2,909
8,526

(694)
(2,196)

(350)
(350)

1,865
5,980

(842)
(842)

614
614

-

(228)
(228)

7,684

(1,582)

(350)

5,752

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงิ นรวม
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

1,459
1,795
70

677
80
1,536

-

2,136
1,875
1,606

3,282
6,606

(373)
1,920

-

2,909
8,526

(998)
(998)
5,608

156
156
2,076

-

(842)
(842)
7,684

หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
2564
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ประมาณการหนี้สนิ อืน่ ๆ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

1,094
436

(627)
(403)

-

467
33

955
2,485

(808)
(1,838)

-

147
647

หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รวม

(496)

481

-

(15)

(496)

481

-

(15)

สุทธิ

1,989

(1,357)

-

632

ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ประมาณการหนี้สนิ อืน่ ๆ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

1,029
67

65
369

-

1,094
436

1,767
2,863

(812)
(378)

-

955
2,485

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชีทีย่ งั ไม่ได้รบั รู้

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
บันทึกเป็น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(695)
(695)

199
199

-

(496)
(496)

2,168

(179)

-

1,989

งบการเงิ นรวม
2564

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

2563

2564

2563

(พันบาท)
ยอดขาดทุนยกไป

1,828

523

1,622

236

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2568 ผลแตกต่างชัวคราวที
่
่ใช้หกั ภาษีท่ยี งั ไม่ส้นิ อายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี เงินได้ปจั จุบนั นัน้ กลุ่ม
บริษทั และบริษทั ยังมิได้รบั รูร้ ายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มคี วามเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษทั และ
บริษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว

23

กาไรต่อหุ้นขันน พืนน ฐาน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม
กาไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั
จานวนหุ้นสามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้ว
กาไรต่อหุ้น (ขันน พืนน ฐาน) (บาท)

บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
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งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท / พันหุน้ )
63,151
800,000
0.08

32,256
800,000
0.04

20,885
800,000
0.03

32,057
800,000
0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
24

เงิ นปันผล
เงินปนั ผลทีบ่ ริษทั จ่ายให้ผถู้ อื หุน้ มีดงั นี้
วันทีอ่ นุมตั ิ

กาหนดจ่าย

อัตราต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ปี 2564
เงินปนั ผลประจาปี 2563

27 เมษายน 2564

25 พฤษภาคม 2564

0.0375

30.00

ปี 2563
เงินปนั ผลระหว่างกาล

6 เมษายน 2563

5 พฤษภาคม 2563

0.0274

21.92

25

เครื่องมือทางการเงิ น

(ก)

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินรวมถึงลาดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม แต่
ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุตธิ รรมสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหากมูลค่ า
ตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรมอย่างสมเหตุสมผล

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

(ข)

ประเภท

เทคนิ คการประเมิ นมูลค่า

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยพิจารณาจากกระแสเงิน
สดในอนาคตซึง่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทีอ่ ตั ราตลาด

นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้านการเงิ น
กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั ของกลุ่มบริษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มแี ละการควบคุมกรอบการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั
โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ รับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะรายงานการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
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นโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั จัดทาขึน้ เพือ่ ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีก่ ลุ่มบริษทั เผชิญ เพื่อกาหนดระดับ ความเสีย่ งที่
เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ งได้รบั การทบทวนอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลีย่ นแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั มีเป้าหมายในการรักษา
สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ให้ เ ป็ น ระเบี ย บและมีป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยจัด ให้ ม ีก ารฝึ ก อบรมและก าหนดมาตรฐานและขัน้ ตอนใน
การบริหารเพือ่ ให้พนักงานทัง้ หมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าทีข่ องตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริหารมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั แิ ละนโยบาย การบริ หารความเสีย่ งและ
ทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับความเสีย่ งทีก่ ลุ่มบริษทั เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ม
บริษัทกากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทาหน้าทีใ่ นการทบทวนการควบคุมและวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอและในกรณีพเิ ศษและจะรายงานผลทีไ่ ด้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิตเป็นความเสีย่ งจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกค้าหรือคู่สญ
ั ญาตามเครือ่ งมือทางการเงินไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันตามสัญญา ซึง่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ทเ่ี ป็นลูกค้าของกลุ่มบริษทั
(ข.1.1) ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
ความเสีย่ งด้านเครดิตของกลุ่มบริษทั ได้รบั อิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารต้อง
พิจารณาถึงปจั จัย อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่ อ ความเสี่ย งด้านเครดิต ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ย งของการผิดนัดช าระซึ่ง
เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศทีล่ กู ค้าดาเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้
18
ฝา่ ยบริหารได้กาหนดนโยบายด้านเครดิตเพือ่ วิเคราะห์ความน่ าเชือ่ ถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนทีก่ ลุ่มบริษทั จะเสนอ
ระยะเวลาและเงือ่ นไขทางการค้า
กลุ่มบริษทั จากัดความเสีย่ งด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสูงสุดที่ 7 วันถึง 60 วัน และ
มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน อัตรา
การตัง้ สารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ คานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ่ ึงกาหนด
ชาระสาหรับลูกหนี้แต่ละรายและกลุ่มลูกค้าที่มรี ูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตทีค่ ล้ายคลึงกัน และสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั และมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มตี ่อสภาวะเศรษฐกิจ
ตลอดอายุทค่ี าดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกีย่ วกับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญาเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7
ตารางต่อไปนี้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านเครดิตและผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ สาหรับลูกหนี้การค้าและ
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
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(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ความเสีย่ งด้านเครดิตของกลุ่มบริษทั ทีเ่ กิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจากัดเนื่องจากคู่สญ
ั ญาเป็นธนาคารและ
สถาบันการเงินซึง่ กลุ่มบริษทั พิจารณาว่ามีความเสีย่ งด้านเครดิตต่า
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(ข.1.3) การค้าประกัน
กลุ่มบริษทั มีนโยบายให้การค้าประกันทางการเงินแก่หนี้สนิ ของบริษทั ย่อยเท่านัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั ค้าประกันวงเงิน
สินเชือ่ กับธนาคารสาหรับบริษทั ย่อยหลายแห่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 15)
(ข.2) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทกากับดูแลความเสี่ย งด้านสภาพคล่อ งและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่ า
เพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด โดยการหา
แหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีม่ วี งเงินในการกูย้ มื ทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สนิ ทางการเงิน ณ วันทีร่ ายงานโดยแสดงจานวนขันต้
้ นซึง่ ไม่ได้
คิดลด รวมดอกเบีย้ ตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา
งบการเงิ นรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มูลค่า
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่
มากกว่า 2 ปี
ตามบัญชี
หรือน้อยกว่า
ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
2564
หนี้ สิ นทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอืน่
400,533
400,533
400,533
เงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน
499,802
417,813
89,320
507,133
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
บุคคลอื่น
20,000
20,234
20,234
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
76,888
38,822
24,715
15,347
3,471
82,355
997,223
877,402
114,035
15,347
3,471
1,010,255
2563
หนี้ สิ นทางการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชี
8
8
8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอืน่
277,024
277,024
277,024
เงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน
632,044
555,577
41,752
47,081
644,410
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
้
บุคคลอื่น
20,000
20,284
20,284
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
60,698
26,741
24,752
11,654
3,905
67,052
989,774
879,634
66,504
58,735
3,905
1,008,778
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ณ วันที ่ 31 ธันวาคม
2564
หนี้ สิ นทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
2563
หนี้ สิ นทางการเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรือน้อยกว่า

25,476
4,925
30,401

25,476
1,288
26,764

-

24,787
5,921
30,708

24,787
1,288
26,075

รวม

719
719

1,302
1,302

3,471
3,471

25,476
6,780
32,256

1,288
1,288

1,587
1,587

3,905
3,905

24,787
8,068
32,855

(ข.3) ความเสีย่ งด้านตลาด
กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งจากธุรกิจปกติซง่ึ มาจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด อัตราแลกเปลีย่ นและจากภาระผูกพันตาม
สัญญาทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริษทั ไม่ได้ถอื หรือออกอนุพนั ธ์เพือ่ การเก็งกาไรหรือเพือ่ ค้า
(ข.3.1) ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริษัทมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตามการซื้อดังกล่าวไม่ ม ี
สาระสาคัญในระหว่างปี ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ไม่ได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในหนี้สนิ
ทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ข.3.2) ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ง ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนื่องจากเงินกูย้ มื ส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ ซึง่ ทาให้กลุ่มบริษทั มีความเสีย่ งต่าจากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ความอ่อนไหวต่อการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ จากเงินกูย้ มื ซึง่ เป็นผลจากการเปลีย่ นแปลง
ในอัตราดอกเบีย้ จึงไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
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ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

เครือ่ งมือทางการเงิ นที ม่ ีอตั ราดอกเบี้ยคงที ่
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงิ นที ม่ ีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร
หนี้สนิ ทางการเงิน

136,944
514,470

94,561
593,330

217,688
4,925

174,000
5,921

82,220

119,420

-

-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยคงที ่
กลุ่มบริษทั ไม่บนั ทึกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิ ทางการเงินซึง่ มีอ ัตราดอกเบีย้ คงทีด่ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และ
กลุ่มบริษทั ไม่มกี ารกาหนดอนุพนั ธ์ (สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการป้องกันความเสีย่ งตามการบัญชีการ
ป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ ณ วันทีร่ ายงานไม่ส่งผลต่อกาไรหรือขาดทุน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครือ่ งมือทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยตัง้ อยู่บนข้อสมมติทว่ี ่าตัวแปรอื่น
โดยเฉพาะอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

ผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน

งบการเงิ นรวม
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
(พันบาท)

2564
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ผันแปร

(939)

939

(1,035)

1,035

2563
เครือ่ งมือทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ผันแปร
26

การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั่
่อรักษาความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิด
การพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกี ารกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึง่ ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม อีกทัง้ ยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงิน
ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ
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บริ ษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิน นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
27

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิ จการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงิ นรวม
2564
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2564
2563
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

4,411

275

ภาระผูกพันอืน่ ๆ
คาสังซื
่ ้อวัสดุกอ่ สร้าง
หนังสือค้าประกันจากธนาคาร
รวม

1,362
1,212,086
1,213,448

9,,556
1,283,582
1,293,138

-

-

54,000
54,000

103,493
103,493

28

หนีน สินที่อาจเกิ ดขึนน
บริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจากบริษทั แห่งหนึ่ง (“โจทก์”) เป็ นจานวนเงิน 18.31 ล้าน
บาท โดยได้รบั หมายเรียกจากศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทย่อยได้ย่นื คาให้การพร้อมการฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2563 โดยได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากโจทก์ ในข้อหาผิดสัญญาจ้างทาให้บริษทั ย่อยได้รบั ความเสียหายเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 17.1
ล้านบาท ทัง้ นี้ ผลการพิจารณาคดีของศาลชัน้ ต้นเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เห็นว่าโจทก์และบริษทั ย่อยต่างสมัครใจยกเลิกสัญญาจ้างต่อ
กันโดยปริยายนับแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 โดยบริษทั ย่อยต้องรับผิดชาระเงินค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
3 พฤศจิกายน 2562 และโจทก์ต้องคืนค่าจ้างล่วงหน้าแก่บริษทั ย่อย คงเหลือเงินทีบ่ ริษทั ย่อยจะต้องชาระแก่โจทก์ รวมเป็ นเงิน 3.12 ล้าน
บาท ดังนัน้ บริษทั ย่อยจึงบันทึกประมาณการหนี้สนิ ด้วยจานวนเงินตามคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น
โดยผลการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 พิจารณาเห็นพ้องกับศาลชัน้ ต้นว่าโจทก์และบริษทั ย่อยต่างสมัครใจ
ยกเลิกสัญญาจ้างต่อกันโดยปริยายซึง่ ฝ่ายหนึ่งฝา่ ยใดไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากกันได้ และโจทก์ตอ้ งคืนค่าจ้างล่วงหน้าหักด้วยมูลค่า
งานทีบ่ ริษทั ย่อยต้องจ่ายให้โจทก์คงเหลือเงินทีต่ อ้ งจ่ายคืนบริษทั ย่อย จานวน 2.57 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 11 เมษายน 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
แก่บริษทั ย่อย ทัง้ นี้อตั ราดอกเบีย้ ให้ปรับเปลีย่ นลดลงหรือเพิม่ ขึน้ ได้ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 7 ทีแ่ ก้ไขใหม่ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปีแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ปจั จุบนั บริษทั ย่อยอยู่ในระหว่างดาเนินการบังคับดคีกบั โจทก์ ต่อศาลบังคับคดีตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ย่นื
ขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาและศาลฎีกาได้อนุ มตั ิให้โจทก์ย่นื ฎีกาได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนัน้ บริษัทย่อยจึงยังคงการ
บันทึกประมาณการหนี้สนิ ด้วยจานวนเงินตามคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นไว้คงเดิม

29

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ น เงินปนั ผลจากการดาเนิน งาน
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท สาหรับจานวนหุน้ 800,000,236 หุน้ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ 20 ล้านบาท
เงินปนั ผลดังกล่าวจะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ใิ นเดือนเมษายน 2565
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ นเท็จไม่ทาให้ผู้อ่นื สาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูล ทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงินผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ สาระสาคัญ
ทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ิ
ชอบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่ม ี
ลายมือชื่อของ นางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ กากับไว้บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ

นางสาวนิตา

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ กรรมการผูจ้ ดั การ

ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นางสาวนิตา
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ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

ลายมือชื่อ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหารผูม้ ีอานาจ
ควบคุม และ เลขานุการบริษทั
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

1

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุล
เกียรติ

64

ปริ ญญาตรี :
-การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
-การบริหารทัวไป
่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ั บนั
ปจจุ

2559 - 2564

-ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการ
สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551 – 2561
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

ทีป่ รึกษาด้านบัญชีและ
การเงิน

บมจ. กันตนา กรุ๊ป

ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์

ผ่านการอบรม :
- DAP 134/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

2

นายสัตวแพทย์ ปราโมทย์
ตาฬวัฒน์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

59

ปริ ญญาตรี :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-ไม่ม-ี

ผ่านการอบรม :
- หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิดา้ )
- หลักสูตรประจา ชุดที่ 60
วิทยาลัยการทัพบก
- วปอ. ชุดที่ 60 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

3

นายคณิต วัฒนวิเชียร

62

ปริ ญญาเอก:
- วิศวกรรมเครือ่ งกล
University of Melbourne
ปริ ญญาตรี:
- วิศวกรรมเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม:
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-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2560 – 2563

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

สานักสัตวแพทย์บริการ
วิชาการอาหารสัตว์บก
บริษทั ซีพแี อฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)

การผลิตอาหาร
สาเร็จรูปสาหรับเลีย้ ง
ปศุสตั ว์ในฟาร์ม

ั บนั
2559 – ปจจุ

ทีป่ รึกษาประธาน

กลุ่มธุรกิจสุกร บริษทั ซีพ ี
แอฟ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

การผลิตอาหาร
สาเร็จรูปสาหรับเลีย้ ง
ปศุสตั ว์ในฟาร์ม

ั บนั
ปจจุ

กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

ั บนั
ปจจุ

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

ั บนั
ปจจุ

รอง ผอ.ศูนย์วจิ ยั เชือ้ เพลิง
และพลังงานจากชีวมวล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สระบุร ี

สถาบันการศึกษา

ั บนั
ปจจุ

บัญชีรายชือ่ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวง
การคลัง (ประกาศขึน้ บัญชี
2561/3) ความเชีย่ วชาญ

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรัฐ

2563 – 2564

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
- การกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
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
- Road Transport Engine
Emission, A professional
development short course
ความเชี่ยวชาญพิ เศษ:
พลังงาน เชือ้ เพลิงและชือ้ เพลิง
ทดแทน, วิศวกรรม,
ยานยนต์, การประเมินโครงการ,
บริหารความเสีย่ ง,

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

สาขาพลังงานสาขาวิศวกรรม
ศาสตร์ และสาขาคมนาคม
และการขนส่ง
ั บนั
ปจจุ

อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจเกีย่ วกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพือ่
ให้มแี ละเลือ่ นวิทยฐานะ
เชีย่ วชาญสายงานการสอน
สาขาเครือ่ งยนต์-เครือ่ งกล

ั บนั
ปจจุ

คณะกรรมการสภาอุสาหกรรม สภาอุสาหกรรมแห่ง
แห่งประเทศไทย และ
ประเทศไทย
รองประธานสายงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรม

องค์กรไม่แสวงหากาไร

ั บนั
ปจจุ

กรรมการสมาคมวิศวกรเครือ่ ง สมาคมวิศวกรเครือ่ งกลไทย
กลไทย

หน่วยงานรัฐ

ั บนั
ปจจุ

อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง โรงพิมพ์ตารวจ สตช.
และการควบคุมภายใน

หน่วยงานรัฐ

สนง.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานรัฐ
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

การบริหารองค์กรและการลงทุน,
คมนาคมและ
การขนส่ง

4

นายประเสริฐ ตรีวรี า
นุวฒ
ั น์

61

มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
ผ่านการอบรม :
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

16.18

สามีของ
นางสากาญจนา
ริมพณิชยกิจ
บิดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
ปจจุ

ผูส้ งั เกตุการณ์อสิ ระ (IO)
องค์การต่อต้านคอร์รปั ชัน่
และผูน้ าทีมผูส้ งั เกตุการณ์
และกรมบัญชีกลาง
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์กรไม่แสวงหากาไร

2558 – 2561

คณะกรรมการสายงานการค้า สภาอุสาหกรรมแห่ง
การลงทุน
ประเทศไทย

องค์กรไม่แสวงหากาไร

2559 – 2561

กรรมการบริหารองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานรัฐ

2559 – ปจั จุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

รับเหมาก่อสร้างและ
บริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

2550 – ปจั จุบนั

กรรมการ/
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

กรรมการผูจ้ ดั การ

ติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์
และท่อก๊าซ

2550 – 2564

2545 – 2557
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ตาแหน่ ง

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

5

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

35

ปริ ญญาโท :
- MSc International Financial
Management, Queen Mary
University of London
ปริ ญญาตรี :
- BEng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
19.08

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
บุตรของ
นายประเสริฐ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
และนางสาว
กาญจนา
ริมพณิชยกิจ

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ส.ค.2562 ั บนั
ปจจุ

กรรมการ

บจก.เอ็กซ์แซคท์เรียล
เอสเตท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พ.ค.2562ั บนั
ปจจุ

กรรมการ

บจก.เซอร์แมช

บริการซ่อมแซม
บารุงรักษาเครือ่ งจักร
เครือ่ งยนต์ เครือ่ งมือ

พ.ค.2562ั บนั
ปจจุ

กรรมการ

บจก.ซอร์บ เอน
จิเนียริง่

บริการติดตัง้ และ
จาหน่ายเครือ่ งจักร
เครือ่ งยนต์ เครือ่ งมือ

เม.ย.2562ั บนั
ปจจุ

กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. ทาคูนิ เทรดดิง้

ผลิต ประกอบ และ
จาหน่ายอุปกรณ์
เกีย่ วกับรถทีใ่ ช้ไฟฟ้า
และรถไฟฟ้าทุกชนิด

มค. 2560 –
ั บนั
ปจจุ

กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. ทาคูนิ แลนด์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ั บนั
2558 – ปจจุ

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

รับเหมาก่อสร้างและ
ออกแบบทางวิศวกรรม

2563 – ปจั จุบนั
ั บนั
2557 – ปจจุ
2557 – 2563

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

ติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์
และท่อก๊าซ
อุตสาหกรรม

ผ่านการอบรม :
-EDP 2017 , TLCA
- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013
DCP 208/2015 ,
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
‘- EEP 3
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศ
ไทย

ประเภทธุรกิ จ
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา
ั บนั
2554 – ปจจุ

6

นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ

62

ปริ ญญาตรี :
-บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผ่านการอบรม :
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

156

ภรรยาของ
นายประเสริฐ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
มารดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์

ประเภทธุรกิ จ
ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

2564 – ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิโตรเลียมเหลว

ั บนั
2561 – ปจจุ

กรรมการ

บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

รับเหมาก่อสร้างและ
บริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

ั บนั
2555 – ปจจุ

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

2538 – 2558

กรรมการ

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

ั บนั
ปจจุ

0.30

หน่ วยงาน/บริ ษทั

กรรมการ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ย
บริหารงานทัวไป
่ /
รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

-TAG 9
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการ
สาหรับนักบริหารระดับสูง
(วบส.) รุน่ ที่ 7
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

7

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

72

ปริ ญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-วิศวกรรมศาสตร์ (เครือ่ งกล)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
ผ่านการอบรม :
- DAP 129/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2562 –ปจจุ

กรรมการ

บจก.เอ็กซ์แซคท์
เอสเตท

ั บนั
2561 – ปจจุ

กรรมการ

บจก. ทาคูนิ แลนด์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2559 – ปจั จุบนั

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

ติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์
และท่อก๊าซ
อุตสาหกรรม

ั บนั
2558 – ปจจุ

กรรมการ

บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์

ขนส่งปิโตรเลียมเหลว

2558 – ปจั จุบนั

กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการบริหาร

บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

รับเหมาก่อสร้างและ
บริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

เรียล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พลังงาน
2515 - 2551

ผูช้ านาญการพิเศษ

กรมธุรกิจพลังงาน
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8

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม

นางฐิตมิ า ธนาปกิจ

40

ปริ ญญาโท :
- บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-ไม่ม-ี

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2561 – ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร

บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)

รับเหมาก่อสร้างและ
บริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

ปริ ญญาตรี :
-บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ั บนั
2560 – ปจจุ

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ย
บัญชี และฝา่ ยการเงิน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

2556 – 2559

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี และฝา่ ย
การเงิน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

ั บนั
2560 – ปจจุ

กรรมการบริหาร

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผูค้ า้ น้ามันเชือ้ เพลิง

ั บนั
2560 – ปจจุ

กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. ราชพฤกษ์วศิ วกรรม

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

2558 – 2560

วิศวกรอาวุโสด้านควบคุมคุม
ภาพ และ NDT level lll

STP&I Public Company
Limited

Fabrication &
Construction of Steel

-ไม่ม-ี

ผ่านการอบรม :
Strategic CFO in Capital
Markets Program รุ่นที่ 4
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9

นายอุดม มีพวงผล

46

ปริ ญญาตรี :
-วิศวกรรมโลหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ ารี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

Certified :
-NDT level lll From The
American society for
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ
อบรม
Nondestructive Testing, Inc.
ASNT No. 126603 include
1. Radiographic Testing
2. Magnetic Particle Testing
3. Liquid Penetrant Testing
4. Visual Testing
5.Ultrasonic Testing

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
Structure, Piping, and
Module Assembly

- 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
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ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
1. นายกวีวฒ
ั น์ ทรงสกุลเกียรติ
2. นายสัตวแพทย์ปราโมทย์
ตาฬวัฒน์
3. นายคณิต วัฒนเชียร
4. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
5. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
8. นางฐิตมิ า ธนาปกิจ
9. นายอุดม มีพวงผล
หมายเหตุ:
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บมจ.
ทาคูนิกรุป๊

บจก.
ทาคูนิ
(ประเทศ
ไทย)

บจก.
ราชพฤกษ์
วิ ศวกรรม

บจก.
จีแก๊ส
โลจิ สติ กส์

บจก.
ทาคูนิ
แลนด์

บจก.
ทาคูนิ เทรด
ดิ้ ง

บมจ.ซี เอ
แซด
(ประเทศไทย)

D , MD

D , EX
D , EX

บจก.เอ็กซ์
แซคท์
เรียล
เอสเตท

บจก.
ซอร์บ เอน
จิ เนี ยริ่ ง

บจก.เซอร์
แมช

D

D

D

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

W = ประธานกรรมการ
I = กรรมการอิสระ
AC = กรรมการตรวจสอบ
C = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

D , MD
D

D, MD
D

D

D , MD
D

D
D , EX , Z
EX

D

D, MD

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ Y = ประธานกรรมการบริหาร
Z = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
D = กรรมการ
EX = กรรมการบริหาร
RC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
MD = กรรมการผูจ้ ดั การ
M = ผูบ้ ริหาร

เลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั แทน
นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ทีล่ าออกไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
1.ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั และติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ดาเนินการให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
บริษทั
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ ่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
5. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบและข้อกาหนดของกลต. และตลท.
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
6.1 ทะเบียนกรรมการ
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษทั
6.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษัท
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1.

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

เลขานุการบริษทั

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่และ
ทักษะของการเป็ นเลขานุการบริษทั 1/
CSP

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1 นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์
2 นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
3 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
4 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
5 นายซุง ซิก ฮอง
6 นายอุดม มีพวงผล

หมายเหตุ :

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศ
ไทย)

บจก. ราช
พฤกษ์
วิ ศวกรรม

D
D

D

บจก. จีแก๊ส บจก. ทาคูนิ
โลจิ สติ กส์
แลนด์

D

D

D

D

บจก. ทาคูนิ
เทรดดิ้ง

D

บมจ. ซี เอ
แซด
(ประเทศไทย)
D
D
D
D
D

D

D = กรรมการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิ งานของบริษทั
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ชื่อ – นามสกุล

นางสาวนทิตา โรจนพาคิณ

อายุ
(ปี )
30

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรเตรียมความพร้อม พรบ.คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการจัดทาแนวทางการตรวจสอบ
(Inhouse Training)
- หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ
(Inhouse Training)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

ช่วงเวลา
ธ.ค 2563 -ปจั จุบนั

ตาแหน่ งหน่ วยงาน/บริษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีส
บาร์ คอร์เปอร์เรชั ่น จากัด

มี.ค 2562 – พ.ย 2563

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จากัด

- วางแผนและควบคุมงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานกระดาษทาการ และจัดทารายงานการ
ตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริหาร

ก.พ 2560 – ก.พ 2562

หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ บริษทั
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด

จัดทาคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน / Flow การทางาน
สาหรับบริษทั เตรียมความพร้อมเข้า IPO

- วางแผนและควบคุมงานตรวจสอบภายใน และ
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานกระดาษทาการ และจัดทารายงานผล
การตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริหาร
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ชื่อ – นามสกุล

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
- หัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั
- เลขานุการบริษทั

อายุ
(ปี )
35

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท :
- MSc International Financial Management,
Queen Mary University of London
ปริญญาตรี :
- BEng Mechanical Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ประวัติการอบรม
-EDP 2017 , TLCA
- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013
DCP 208/2015 ,

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ส.ค.2562 -ปจั จุบนั
พ.ค.2562-ปจั จุบนั
เม.ย.2562-ปจั จุบนั
มค. 2560 –
ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั
2563 – ปจั จุบนั
2554 – ปจั จุบนั

ปจั จุบนั
2564 – ปจั จุบนั
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ตาแหน่ งหน่ วยงาน/บริษทั
กรรมการ
บจก.เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท
กรรมการ
บจก.เซอร์แมช
บจก.ซอร์บ เอน จิเนียริง่
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ทาคูนิ เทรดดิง้
กรรมการ /กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ทาคูนิ แลนด์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
กรรมการ /กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยบริหารงาน
ทั ่วไป / รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล /ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
กรรมการ /กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการกากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกาหนดของหน่วยงาน
ทางการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,
กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั
จัดทาคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ตามวิธปี ฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้
สื่อสารให้พนักงานได้รบั รูว้ ธิ กี ารปฏิบตั งิ านและ
ควบคุมตรวจสอบเพื่อให้เป็ นไปตามกฏระเบียบที่
เกีย่ วข้อง , ในงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบตั ิ การการกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เนื่องจากเห็นว่ามีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจที่ทาให้บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริม
กิจการของบริษทั ฯให้มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั ่นคงต่อไป ซึง่ จะก่อให้เกิดความเชื่อมั ่นแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯในระยะยาว บริษทั ฯจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Government) ของบริษทั ฯซึ่งเป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั โดยคณะกรรมการได้
เผยแพร่ น โยบายการก ากับดูแลกิจ การที่ดีให้ก รรมการและพนั กงานทุก ระดับเข้าใจและถือ ปฏิบ ัติต าม ซึ่ง มีเ นื้ อ หา
ครอบคลุมหลักสาคัญ ดังนี้
• การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
• คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั ่นในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาต่อตนเอง
• ดาเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปด้ว ยความโปร่ งใสมีคุ ณธรรมสามารถตรวจสอบได้เ ปิ ด เผยข้อ มูลอย่ า งเพียงพอแก่ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องทุกฝ่ าย
• ดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความเสีย่ ง โดยให้มกี ารประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ไข
และติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ
• คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดจรรยาบรรณของบริษทั ฯขึน้ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุก
คนถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กาหนดนโยบายและทิศทาง
ในการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดยให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กากับดูแลฝ่ าย
บริหารให้ดาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้ อกาหนดของ
กฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
• ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการทุกท่านและฝ่ ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่าง ๆ เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการและฝ่ ายบริหาร
ดังนัน้ จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยบริษทั ฯได้แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเคารพในสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ และดูแลรักษาสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นการซื้อขาย
หรือโอนหุน้ สิทธิในการรับใบหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของ
บริษัท สิท ธิใ นการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ แต่ ง ตั ้ง ผู้สอบบัญชี ก าหนดค่ า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุน
หรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น
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คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายให้บริษทั ฯถือปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยครอบคลุม
หลักการดังต่อไปนี้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั ่นในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้บริษทั ฯบริหารงานด้วยความรอบคอบ และคานึงถึงความ
เสีย่ งอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้
3. การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน
4. การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงจริยธรรมธุรกิจเป็ นสาคัญ
บริษทั ฯตระหนักและให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และพยายามรักษาไว้ซ่งึ สิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสาหรับการดาเนินการดังต่อไปนี้

1. สิ ทธิ ในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
โดยผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึ่งจะทาให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของ
บริษทั
2. สิ ทธิ ในการรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั
ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ มีสิท ธิใ นการรับ ทราบถึง ผลการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ผลการ
ดาเนินงานประจาปี โดยบริษัทฯได้จดั ทาเอกสารประกอบคาอธิบายผลการดาเนินงานประจาปี ท่คี รอบคลุมเนื้ อ หา
สาระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานทีผ่ ่านมาของบริษทั ฯอย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
3. สิ ทธิ ในการพิ จารณาและอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุ มตั งิ บการเงินของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯได้จดั ทางบการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
บัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยงบการเงินของบริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีท่มี คี วามเป็ น
อิสระ และมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
4. สิ ทธิ ที่จะได้รบั เงิ นปันผลจากผลการดาเนิ นงานของบริษทั
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั น
ผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจัดทารายละเอียดการคานวณเงินปั นผลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญ
ต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่นนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผล
จริงกับนโยบายทีป่ ระกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับปี ทผ่ี ่านมา โดยบริษทั ฯจะอธิบายถึงเหตุผลและ
ความจาเป็ นหากบริษทั ฯไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล ให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบ่ ริษทั ฯเคยประกาศไว้ โดย
เงินปั นผลทีถ่ ูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั นิ ัน้ ได้ผ่ านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบ
แล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปเป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอที่ จะทาเช่นนัน้ และ
รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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5. สิ ทธิ ในการพิ จารณาแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล
5.1 การแต่งตัง้ กรรมการ
ผู้ถือ หุ้น ของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่ง ตัง้ กรรมการบริษัท เป็ น รายบุ ค คล โดยบริษัท ฯ จะจัด ทา
รายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
ครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชื่อ ประวัติ จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ง
และผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ทีผ่ ่านมา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม) ตาแหน่งกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธสี รรหา อัตราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั การดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นทัง้ ทีเ่ กี่ยวข้องและไม่เกีย่ วข้องกับ
การดาเนิ น ธุ ร กิจของบริษัท เป็ น ต้น และก าหนดค านิ ยามกรรมการอิสระในกรณี ท่มี ีการแต่ง ตัง้ กรรมการอิสระโดย
กรรมการทีถ่ ูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นัน้ จะผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติ
เห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
5.2 การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดและข้อบังคับของบริษทั โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ ือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6. สิ ทธิ ในการพิ จารณาและอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยบริษทั ฯ จะจัดทารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการพิจา รณาของผู้ถือหุ้น เช่น
นโยบายการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งและ/หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของกรรมการ ข้อ มู ล เปรีย บเทีย บกับ ค่ า ตอบแทนกรรมการในปี ท่ีผ่ า นมา วิธีก ารเสนอค่ า ตอบแทน เป็ น ต้ น โดย
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดนัน้ ได้ผ่านการพิจารณา
กลันกรองอย่
่
างระมัดระวัง รอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ
7. สิ ทธิ ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิ ค่าสอบบัญชี
ในที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ทุก ครัง้ ผู้ถือ หุ้นของบริษัทมีสิท ธิในการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีผถู้ อื หุน้ จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยบริษทั ฯจะจัดทา
รายละเอียดข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้
เช่น ชื่อและเลขที่ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีท่สี งั กัด ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
จานวนปี ทผ่ี สู้ อบบัญชีรายนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษทั ฯ(กรณีเสนอแต่งตัง้ รายเดิม) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ซึ่ง
แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มกี ารเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ทผ่ี ่าน
มา เป็ นต้น โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีท่ถี ูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มตั ินัน้ จะผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
าง
ระมัดระวังรอบคอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานทีผ่ ่านมาของผูส้ อบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้ว
จากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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8. สิ ทธิ ในการพิ จารณาและอนุมตั ิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุมตั กิ าร
เข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันทีม่ มี ลู ค่าอย่างมีสาระสาคัญของบริษทั โดยการเข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั นัน้ จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะก รรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด
9. สิ ทธิ พื้นฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นที่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิพน้ื ฐานอื่นๆ เช่น การซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการรับใบหุน้ การได้รบั ข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ เป็ นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วม
ตัดสินใจในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุน
หรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ฯ จะจัดทารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวทีถ่ ูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสาคัญ
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าวจะผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวัง
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถอื หุน้ และบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุก
รายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติและผู้
ถือหุน้ ส่วนน้อย บริษทั จึงมีนโยบายปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษทั อย่างเท่า
เทียมกัน การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้
เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การ
กาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุ มตั ริ ายการพิเศษ ต่างๆ เป็ นต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
โดยผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึง่ ทาให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ
1.2 บริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั
1.3 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด
1.4 บริษัท จัด ส่ ง หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม พร้อ มทัง้ เอกสารข้อ มูลประกอบการประชุ ม ในวาระต่ า งๆ รวมทัง้ มี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีท่ี
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น และเผยแพร่ห นังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่าง
ละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถอื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร
ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ จะจัดทาเป็ นฉบับภาษาไทยและเผลแพร่พร้อมกับคาแปล
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1.5 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นให้ผู้ถอื หุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม
และแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถอื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ รวมทัง้ ในการประชุมผู้ถอื หุน้ ให้มกี ารกาหนด
เป็ นลาดับขัน้ ตอนอย่างชัดเจน มีการนาเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติทป่ี ระชุมอย่างชัดเจน รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษทั ได้อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัวโมงและต่
่
อเนื่องจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ
1.6 บริษัทไม่รดิ รอนสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ทีต่ ้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่าง ๆ
และการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสาคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกระทันหัน ไม่เพิม่
วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น
1.7 บริษัทฯ ได้อานวยความสะดวก และสนับสนุ นให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การประชุมดาเนินตามลาดับขัน้ ตอนทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตัง้ กรรมการผูถ้ อื หุน้
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการได้เป็ นรายบุคคล มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดย
กรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ ในการเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
คณะกรรมการได้เป็ นรายบุคคล
1.8 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษทั ได้อานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของ
บริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษทั และเสนอรายชื่อกรรมการ
อิสระของบริษทั อย่างน้อย 1 คน ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
1.9 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซึ่งแสด ง
สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
1.10 บริษทั ฯจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมทีช่ ดั เจนถูกต้องครบถ้ วน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ได้ซง่ึ บริษทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ภายหลังจากทีส่ ่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตัง้ ใจที่จะพิจารณาดาเนินการในด้านต่ างๆ โดยได้พิจารณา
เกี่ยวกับขจัดปั ญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมผี ลและเป็ นอิสระ
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทีด่ ี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผู้ท่เี กี่ยวข้อง ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุ การบริษัท และมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุมคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั กาหนดให้บุคคลทีม่ ี
ส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทารายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั งดให้ความเห็นและงดออก
เสียงลงมติในรายการดังกล่าว
นอกจากนี้บริษทั ได้มกี ารกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์
หรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันซึ่งให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน นโยบายการ
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กาหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการทารายงานดังกล่าว โดยได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้บงั คับการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษทั นัน้ จะคานึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ และเป็ นไปตามเงื่อนไขราคาและ
การแข่งขันทางการค้าโดยทัวไป
่ โดยราคาและเงือ่ นไขการค้าต่างๆ เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length
Basis) รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทัง้ หมด จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวก่อนการเข้าทารายการตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ จดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยอันมีลกั ษณะเป็ นข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการ
ค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องและเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการอนุ มตั ไิ ว้แล้ว ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ฯ ย่อยสามารถดาเนินการได้ตามปกติและจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ทุกไตรมาส
อีกทัง้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
(แบบ 56-1 One Report) และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ด้วย

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนด
นโยบายเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพื่อมิให้บุคลากรของบริษทั ทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั นา
ข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ ผอู้ ่นื หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเพื่อการซื้อขาย โดยดาเนินการแจ้ง
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ทราบว่า
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
และจะต้องไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประ
โยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูล
นัน้ บริษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษทั ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลทางการเงินของบริษทั และ/หรือข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมู ลภายในนั น้ จะ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว
รวมทัง้ ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ด้วย โดยผูใ้ ดฝ่ าฝื นถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง บริษทั ฯ จะทา
หนังสือตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหากพบว่ามีการปฏิบตั อิ กี ครัง้ จะทาการให้ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในสิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษทั ทัง้ ภายในได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และภายนอก เช่น หุน้ ส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ลูกค้า
เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ สิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียตามสิทธิ
เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียได้รบั การดูแลและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี คณะกรรมการบริษทั จะ
พิจารณาให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิ ดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั ่งคั ่งทาง
การเงิน และความยั ่งยืน ของกิจการ ในระบบการก ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสีย หลายกลุ่ มที่สาคัญ ได้แ ก่ ลู ก ค้า
พนักงาน หุน้ ส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน ผูบ้ ริหาร เจ้าหนี้ และชุ มชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ สังคม หรือภาครัฐ และ
กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายให้มกี าร
ปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่ มกี บั
บริษทั ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริษทั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้
โดยคานึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนื่อง รวมทัง้ การ
ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงาน :
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุ นให้แผนงานต่างๆ ของบริษทั ฯ
สามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจทีก่ าหนดไว้ได้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ่อพนักงานของบริษทั ฯ ด้วย
ความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ พัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางาน
ที่ดดี ูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ส่ ง เสริม การทางานเป็ น ทีม เพื่อ สร้า งความมั ่นใจและเป็ น ขวัญ กาลังใจให้แก่ พนั ก งานในการ
ปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯด้วยความมั ่นคงในอาชีพ
ผู้บริหาร :
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผูบ้ ริหาร ในฐานะผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั งิ านต่างๆ รวมทัง้ ควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกรอบ ทิศทาง
และเป้ า หมายทางธุ ร กิจ ที่ก าหนดไว้โ ดยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฯจึง เสนอค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเหมาะสม เป็ นธรรม เพื่อเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารมีความ
ตัง้ ใจและทุ่มเทให้กบั การบริหารงานบริษทั ฯจนสามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจทีก่ าหนดไว้ได้
หุ้นส่วนทางธุรกิ จ : บริษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ ความสาคัญของหุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯในการทีช่ ่วยสนับสนุน
และผลักดันให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้ าทางธุรกิจทีก่ าหนดไว้
ได้ บริษทั ฯจึงปฏิบตั ติ ่อหุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมของทัง้
สองฝ่ าย และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้าทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ลูกค้า :
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอและมุ่งเน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ ตี ่อลู กค้าอย่างโปร่งใส
เท่าเทียมและเป็ นธรรม และให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่า
เสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความสาคัญแก่ลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
คู่ค้า :
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกัน
อย่างเคร่งครัดทัง้ จะไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริต
คู่แข่ง :
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม โดยมุ่งเน้ นการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มนี โยบายที่
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สิ่ งแวดล้อม :

ชุมชน/สังคม :

หน่ วยงานภาครัฐ
และหน่ วยงาน
กากับดูแลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง :

จะทาลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือดาเนินการใดๆทีไ่ ม่สุจริตทีเ่ ป็ นการทาลายคู่แข่ง
ของบริษทั ฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มโดยไม่ ก ระท าการใด ที่ ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบตั แิ ละให้ความร่ วมมือ หรือควบคุม
ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานที่
กากับดูแล
บริษัทฯ คานึงถึงการสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดแี ก่คนในสังคมและ
ชุมชนรวมถึงส่งเสริมและปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่ อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและ
ให้ค วามสนั บ สนุ น กิจ กรรมของชุ ม ชนและสัง คม โดยมุ่ ง เน้ น ให้เ กิด การพัฒ นาสัง คม ชุ ม ชน
สิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่ วยงานภาครัฐและ
หน่ วยงานกากับดูแลที่มตี ่อการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความตัง้ ใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของหน่ วยงานเหล่านัน้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุ การบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบตั ิต ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ และ
ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ านและเป็ นไปตาม
มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
ทุกปี

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะสร้างความคุม้ ครองสิทธิและปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันตามทีร่ ะบุขา้ งต้น เนื่องจากแรง
สนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กบั บริษทั อีก
ทัง้ ยังถือเป็ นการสร้างความสาเร็จให้กบั บริษทั ในระยะยาว บริษทั ฯ ได้ตะหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ทีท่ าขึน้ ระหว่าง
กัน รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดาเนินการใดๆ
อันจะเป็ นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วยเสียต่างๆ
บริษัทฯ ยังได้จดั ให้มชี ่องทางรับเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อคิเห็นหรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จากกการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษัท ฯ หรือ จากการปฏิบ ัติข องพนั ก งานบริษัท เกี่ย วกับ การกระท าผิด กฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึง พฤติก รรมที่อ าจส่ งถึงการทุจริต การปฏิบ ัติอ ย่ า งไม่เ ท่ าเทียมกัน หรือ การกระท าที่ขาดความ
ระมัดระวังผ่านทางเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ บรัทฯ จะดาเนินการสอบสวนตามขัน้ ตอนการรับเรื่อ งร้องเรียนที่
กาหนดไว้ไม่เปิ ดเผยซึ่งผูแ้ จ้งเบาะแส และถือปฏิบตั เิ ป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
การต่อต้านการทุจริต
บริษทั ฯ ได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์
จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกร้องของขวัญหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดที่
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ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบหรือ การกระทาใดๆ ที่อาจนาไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว
แนวปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ กาหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็ นปั จจัยสาคัญทีช่ ่วยส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ฉะนัน้ จึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายคาสั ่งบริษทั และตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั กาหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวนิ ัย
ในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่อื สารของบริษทั โดยไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผู้อ่นื และจะต้องไม่
ละเมิดลิขสิทธิซอฟแวร์
์
หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื ทัง้ นี้หากบริษทั พบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวน
อย่างเป็ นธรรม ปรากฏว่าเป็ นจริงจะได้รบั การพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี
แนวปฏิ บตั ิ ด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน
การดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการเคารพปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคลากรทุกคนในบริษทั ตะหนักและ
ให้ความสาคัญโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษทั ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อกาหนด และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
บริษทั ฯ มุ่งเน้นให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ่อกันและผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่งึ กันและกันบนพืน้ ฐานศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ หรือไม่กระทาให้กระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมายโดยแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้นเป็ นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร
ทีบ่ ุคลากรทุกคนในบริษทั ต้องถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามก็จะถูกลงโทษ ตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาและถือเป็ นการกระทาผิดทางวินัยด้วย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักมนุ ษยชนในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือและปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยบริษทั มีนโยบายอย่างชัดเจนทีจ่ ะไม่จา้ งแรงงานเด็ก ยึดมั ่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การ
ไม่เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษทั ยังให้ความ
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้ อง และไม่นาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอกหรือผู้ทไ่ี ม่มสี ่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ โดยยัง
ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงาน และได้มีการกาหนดให้มกี ารใช้ขอ้ บังคับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานจัดทาเ ป็ นคู่มอื ให้กบั
พนักงานได้รบั ทราบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน ผ่านการปฐมนิเทศก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
ช่องทางในการติ ดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญการติดต่อกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟั ง
ความคิดเห็นและคาแนะนาของผูส้ ่วนได้เสียทุกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
จากการปฏิบตั ิของบริษทั สามารถร้องเรียน แนะนา ติชม หรือแจ้งเบาะแสต่อ บริษัทได้หลายด้านทัง้ ด้านธรรมาภิบาล
รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานเอง และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น
ด้วย บริษทั ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็ นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรูเ้ ฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
ได้รบั มอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านัน้ เพื่อสร้างความมั ่นใจแก่ผู้ร้ องเรียนและได้กาหนดขัน้ ตอนการรับเรื่องและ
สอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โนบริษทั ฯ ได้จดั ทาช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแสดังนี้
(1) เลขานุการบริษทั
: E-mail address : nita@takuni.com
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ : E-mail address : auditcom@takuni.com
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(3) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
: E-mail address : HR@takuni.com
(4) จดหมายทางไปรษณีย์ จ่อหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และส่งมาได้ท่ี เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสาร 02-455-2763

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ สี ่วนได้
เสียกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่ าเชื่อถือ ทัวถึ
่ ง ทันเวลา
โปร่งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มกี ารซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบตั ิ แจ้งเตือนขอความร่วมมือจาก
กรรมการ และผู้บ ริห ารในการงดซื้อ ขาย หรือ โอนหลัก ทรัพ ย์ล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 1 เดือ นก่ อ นการรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษทั ได้กาหนดนโยบายให้มกี ารรายงานการซื้อ ขาย และ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารต้องรายงานให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ ที่
มีการประชุม และคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษทั ฯ
เป็ นประจาทุกไตรมาส และจะต้องจัดทารายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษทั ฯ เท่านัน้
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
นายประเสริฐ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวนิตา
ตรีวรี านุวฒ
ั น์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

หุ้นสามัญ
18 มีนาคม 2565

18 มีนาคม 2564

129,472,993
152,610,002
2,434,100

129,472,993
152,610,002
2,434,100

เปลี่ยนแปลง
-

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศทีเ่ ป็ นข้อมูลของบริษทั ฯ รวมถึงถึงรายงานทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่องอื่นๆตามเกณฑ์ท่ี ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่
กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิ กเผยสารสนเทศทีส่ าคัญทัง้ ด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลันกรองตามขั
่
น้ ตอน
ทีก่ าหนด เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
- เว็บไซต์ของบริษทั (www.takuni.com)
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
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- การให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ทีม่ าเยีย่ มชมกิจการ และพบปะกับผูบ้ ริหาร
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางไปรษณีย์
2. ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน
การเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่สี นใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว บริษทั ได้นาเสนอข้อมูลสาคัญต่างๆ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษทั ดังนี้
- ข้อมูลบริษทั ฯ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการ เป็ นต้น
- การกากับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบาย
การควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน และ ขอบเขตอานาจหน้าทีเ่ ป็ นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษทั ฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ข้อมูล
นักวิเคราะห์ เป็ นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็ นต้น
- ข่าวบริษทั ประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิง่ พิมพ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กบั นักลงทุนจึงมุ่งเน้นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ท่เี กี่ยวข้องได้รบั สารสนเทศอย่างพอเพียง ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุ การบริษัทฯ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ ท่เี กี่ยวข้องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้นักลงทุนได้ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ
สาหรับผูท้ ส่ี นใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน และเลขานุการบริษทั โดย
ติดต่อผ่านช่องทางดังนี้
- จดหมาย: นักลงทุนสัมพันธ์ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัด
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทส่ี ามารถเอือ้ ประโยชน์ได้กบั บริษทั
โดยเป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็ นรายไตรมาส อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์
ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นไม่ เป็ น
ผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน โดยมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด เพื่อ
ท าหน้ า ที่ถ่ วงดุ ลในการออกเสีย งพิจารณาเรื่อ งต่า งๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริห ารเพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมการเพื่อ ช่ ว ยในการก ากับ ดู แ ลกิจ การของบริษัท 6 ชุ ด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
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ความเสีย่ ง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม โดยบริษทั ได้
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็ นอิสระ
ในการตัดสินใจและนาเสนอวิสยั ทัศน์ ดังรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้แล้วภายใต้หวั ข้อโครงสร้างการจัดการ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
• คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทัง้ สิ้นจานวน 7 ท่าน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความคล่องตัวโดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ สิน้ จานวน 6 ท่าน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความคล่องตัว
โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

• คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันทั
่ ง้ สิน้ จานวน 6 ท่าน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วย
ความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการความยังยื
่ นและกิ จกรรมสังคม
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมทัง้ สิน้ จานวน 7 ท่าน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วย
ความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้
เป็ นคนละบุคคลกัน เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการของบริษทั จะเป็ นผูก้ าหนดอานาจ
หน้าทีแ่ ละคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทัง้ นี้บริษัทมีเลขานุ การคณะกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้ าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้ อ งทราบและปฏิบ ัติห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลกิจ กรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มีก ารปฏิบ ัติต ามมติ
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ฯ ได้ร ายงานค่ า ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อ ย่ า งชัด เจนตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีทก่ี รรมการของบริษทั ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าที่
และความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็ นต้น จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึง่ ต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษทั ประกอบด้วย
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ การกากับดูแ ลกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยนโยบาย
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษทั
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายกากับดูแลกิจการเนื่องจากเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและจะ
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ส่งเสริมให้บริษทั มีความมั ่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั ่งยืนในระยะยาว สาหรับการกาหนดแนวทางในการดาเนินงานนัน้
บริษทั ให้ความสาคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีการประเมินความ
เพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจานอกจากนี้
ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษทั จะถือปฏิบตั ติ ามกฎ
และข้อบังคับต่างๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า การตัดสินใจ
ใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั เท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้
บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่
มีอานาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและรายการทีม่ คี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้ บริษั ทได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด และได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทีป่ รากฏใน
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล และงบการเงินซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนาเสนอโดย
ต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส การจัดทางบการเงินดังกล่าวตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตจากสานักงาน
กลต. เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้และใช้นโยบายการ
บัญชีทเ่ี หมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ เติมตามความจาเป็ นโดยกาหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ จะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั ทาวาระต่างๆ ของการประชุม
และดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการ
ได้มเี วลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการ
บริษทั เป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั อย่างเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
ในการพิจ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง ทาหน้ า ที่เ ป็ น ประธานในที่ป ระชุม จะเปิ ด โอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ทัง้ นี้ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดย
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ทัง้ นี้ถา้ คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2564 บริษทั จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 6 ครัง้
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน และเพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริษทั ฯจึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้ าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดให้มี ผู้ท่ที าหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งบริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะใช้ผตู้ รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทาการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั
ฯได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด โดยคุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในปี 2563 เพื่อทา
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุม
ทางด้านการเงินและมีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นไปตามแนวทางทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริหารระดับสูง

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
2.1 คณะกรรมการบริษทั
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 คณะกรรมการบริหาร
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.6 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
2.7 คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม
โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้

➢ คณะกรรมการบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กากับดูแลให้ คณะผูบ้ ริหาร บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตาม หลักการข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ แ ละ
ความมั ่นคงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือที่
ประชุม คณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี โดยเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั ้งหมดและไม่
น้อยกว่า 3 คน
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2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
3. กรรมการบริษทั ต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ ทักษะวิชาชีพ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดย
ประกอบด้วย ผูม้ คี วามรูใ้ นธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับ
การดาเนิน ธุรกิจของบริษทั ฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวสิ ยั ทัศน์ รวมทัง้ จะต้องอุทศิ เวลาให้ กบั บริษทั เพื่อจะได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่าง เต็มที่ และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
2. มีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้า มตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจากัด รวมถึงไม่มี
ลักษณะทีแ่ สดงถึง การขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามที่
สานักงานกลต. กาหนด
3. ควรผ่านการอบรมและได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จาก สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
4. กรรมการบริษทั จะไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
เกินกว่า 5 บริษทั (รวมบริษทั ฯ) ในกรณีทก่ี รรมการคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่ นๆ เกิน
กว่า 5 บริษทั คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการท่านดังกล่าว
5. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการ บริหารงาน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ มีอานาจบริหารและอนุมตั วิ งเงินไม่จากัด
ทัง้ นี้ บริษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารบริษั ท ท าหน้ า ที่ใ ห้ ค าแนะน าด้ า นการปฏิ บ ัติ ต ามกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ
(Compliance) ทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้
ประสานให้มกี าร ปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามทีผ่ ถู้ ือหุน้ อนุ มตั แิ ละตาม
กฎหมายที่ ใช้บงั คับกับบริษทั ฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วจิ ารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิ จและปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ี
ดีสาหรับ กรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ทีผ่ สู้ อบ
บัญชี ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. พิจารณาอนุ มตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุร กิจ งบประมาณ
นโยบายด้ า นการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management) และระบบควบคุ ม ภายในที่เ หมาะสม รวมถึ ง ทบทวน
เปลีย่ นแปลงตาม ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั ฯอย่างน้อยทุกปี
4. ควบคุ ม และก ากับ ดู แ ล (Monitoring and Supervision) การบริห ารและการจัด การของฝ่ ายบริห ารให้
เป็ น ไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล รวมถึง ก าหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
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5. กากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6. พิจารณาอนุ มตั ิโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ และ
คณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ่ี กาหนดนัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิ น เพื่อ
แสดงถึงฐานะ การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ทีผ่ ่านมา และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
8. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทน คณะกรรมการบริษทั ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบ
อานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะ เป็ นการมอบอานาจทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทาขึ้นกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้า มี ) ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ /หรือ ประกาศอื่นใดของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเว้นแต่เป็ น การอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
9. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดาเนินงานในเรื่องต่างๆของบริษทั ฯ ให้
บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
10. พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
11. แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อรับผิดชอบดาเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั
เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก
และปี ทส่ี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ใน
ตาแหน่ งนานที่สุด นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งอาจถูกเลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
คุณสมบัติของคณะกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ เกีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดี ยวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่ว ม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ี อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้ นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่งึ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการ เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงินเดือน ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพ อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ เช่น
หุน้ ส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่คา้ อันอาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
10. มีความรู้ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี รวมทัง้ มีความรู้ ความสามารถทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทาให้ตน
ต้องขาด คุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ
12. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
14. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม ของบริษทั ฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้

185

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการ
ประชุมพิเศษ เพิม่ เติมตามความจาเป็ น และมีการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ ซึ่งใน
การประชุมทุกคราวจะมีการ กาหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่ง
ให้กบั คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ทุ ก คนสามารถอภิป รายและแสดงความคิด เห็น ได้อ ย่า งเปิ ดเผย
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีการเชิญ ผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
รายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะลงมติ
ในทีป่ ระชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด
บริษทั ฯ มีความมุ่งมั ่นให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการ
ประชุมทุก ครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถติดต่อเลขานุ การบริษทั ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุ การบริษทั มีหน้าทีใ่ ห้
คาปรึกษาแก่ คณะกรรมการบริษทั ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

➢ คณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับ ดูแลกิจการทีด่ ี
จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระ ทาหน้าที่ ตรวจสอบการ
ดาเนินกิจการของบริษทั สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มคี วามมั ่นใจว่าการปฏิบตั งิ าน ของหน่วยงาน
ต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั งิ านที่ดี การ บริหารกิจการ
ดาเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าทีใ่ น การสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษทั ร่วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั มีความ น่าเชื่อถือ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความ มั ่นใจและความ
น่าเชื่อถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมีความยุตธิ รรมโปร่งใส
และมีก ารดาเนิ น ธุ ร กิจ ตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึง เห็น สมควร ก าหนดกฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ให้ค ณะกรรมการของบริษัท เลือ กและแต่ ง ตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ ง เป็ น ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศ
ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. เป็ นผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ได้อย่าง เป็ นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องหรือ
ญาติ สนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบ การเงินได้
5. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
6. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 .สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม ั ่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอโดย การประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผู้ บริหารที่รบั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินทัง้ ราย
ไตรมาส และประจาปี และเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ
บริษทั ฯ ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ก็ได้ พร้อมทัง้ นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ าคัญและจาเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบ บัญชีภายนอก
และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษทั ทีป่ รึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
รวมถึง พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ตลอดจนประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาทีพ่ บระหว่าง การ
ตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสาคัญ
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีค วามถู กต้องและครบถ้ว น และให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทัง้ เปิ ด เผยข้อ มูลในการเข้า ท ารายการดัง กล่ า วอย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว น ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
8. เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือ
พนักงาน ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจาเป็ น
10. ให้มอี านาจว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทั ฯ มาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาใน
กรณีจาเป็ น
11. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีน่ ่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
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- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
- รายการอื่นทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
13. ปฏิบ ัติง านอื่น ตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ า ที่และควา มรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ด ัง กล่ า วข้า งต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก
14. ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ มีข้อ สงสัย ว่ า มีร ายการหรือ การกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
- รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีขอ้ บกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาข้างต้น กรรมการ ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานั กงาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการดารงตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษทั หรือครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้ง
เป็ นหนังสือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยบริษทั จะแจ้งเรื่องการ
ลาออกพร้อมสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะให้
คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ งต้องรักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
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จานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ ให้บริษทั แจ้งการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าว
พร้อมเหตุผลของการพ้นจากตาแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงิน แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ หรือให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคาสั ่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
3.ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน3 ของจานวน
กรรมการ ตรวจสอบทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบ ัตหิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการตรวจสอบ
ทีม่ าประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5.ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุช่อื บุคคลและกาหนดให้กรรมการตรวจสอบผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใด มิ
ให้แสดงความเห็นและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้
6.การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้างมากเป็ นสาคัญใน
กรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาดอย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของ กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้นาเสนอเป็ นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษทั
7.ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถัดไปเพื่อทราบทุกครัง้
8.ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั
2. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ้งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายหรือข้อกาหนดใดๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิง่ ที่มผี ลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการ
แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ ที่พบดังกล่าว โ ดยตรงต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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➢ คณะกรรมการบริ หาร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รบ
ั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. มีคุณสมบัตขิ น
ั ้ ต้นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษทั
3. คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการผู้จดั การไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดารงตาแหน่งในบริษทั คู่แข่งทางธุรกิจ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั ่งและมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การขยายกิจการ กาหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ติ ่อไป
3. มีอานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตามระเบียบอานาจอนุมตั ิ
4. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางานเพื่อดาเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษทั ฯ และ
กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางานรวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะทางานทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้ าหมายทีก่ าหนด
5. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
7. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
8. ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคลที่
อาจมีความ ขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี านาจอนุมตั กิ ารดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีป่ ระชุม คณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการ
ทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติ และเงือ่ นไขการค้าปกติ ซึง่ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
การประชุมกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ตามกาหนดเวลาทีเ่ ห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือก กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
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3. การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

➢ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
ได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และก าหนดให้กรรมการมากกว่ ากึ่งหนึ่ ง ต้องเป็ น
กรรมการ อิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการ บริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น ชอบในการก าหนดวาระการประชุมและ
ดาเนินการประชุม
3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการทีค่ ณะกรรมการกาหนดไว้ รวมถึงกาหนดวิธกี ารสรรหาอย่างเหมาะสม
2. พิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ฯ
3. พิจารณากลันกรองรายชื
่
่อ ตรวจสอบประวัติและคุ ณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่ วยงาน
ทางการ ของผูท้ จ่ี ะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณา
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระและสมควรได้รบั
เลือกตัง้ ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
6. พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
7. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรื่องอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้านกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจ ารณานโยบายการก าหนดค่ า ตอบแทนอย่ างเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร ให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
2. พิจารณาอนุ มตั ิรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกาหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทัง้ ส่วนที่เป็ นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่นื ทีจ่ ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และทีป่ รึกษาระดับบริหารของบริษทั ฯ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อม ทัง้
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั
แต่งตัง้ โดย คณะกรรมการบริษทั ให้ดารงตาแหน่งต่อได้
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2. หากกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ก่อ นครบกาหนดตามวาระ
กรรมการคนนัน้ จะต้องแจ้งให้บริษทั ฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผูอ้ นุ มตั ใิ นกรณีทก่ี รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่ งทัง้ คณะให้คณะกรรมการฯทีพ่ น้ จากตาแหน่ง
ต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน
ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดโดย
บุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ตามกาหนดเวลาทีเ่ ห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะ
ครบองค์ ประชุมในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือก กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
3. การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสีย
ลงคะแนน ในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั

➢ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คนโดยได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ าจมีต่อองค์กร
2. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมถึงความเสีย่ งต่าง ๆ ในการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ งตามความจาเป็ น
4. ติดตามการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และรายงานอย่างเป็ นระบบ
5. รายงานความเสีย่ งและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ตามกาหนดเวลาทีเ่ ห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
3. การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
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4. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

➢ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันประกอบด้
่
วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดย
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น
1.กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิให้ครอบคลุมการทุจริต ในทุกรูปแบบในการบริหารงานเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
2.ให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3.มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางานต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันตามความจ
่
าเป็ น
4.ติดตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริต รวมทัง้ วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่าง
เป็ นระบบ
5.รายงานคาร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กิดขึน้ ในองค์กรต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6.ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น
1.คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ตามกาหนดเวลาทีเ่ ห็นสมควร
2.ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
3.การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
4.กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ในเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

➢ คณะกรรมการความยังยื
่ นและกิ จกรรมสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการความยังยื
่ นและกิ จกรรมสังคม
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนในองค์กร รวมถึง
บริษทั ในเครืออย่างน้อย 6 คน
2.ประธานคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการความ
ยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม
3. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในแต่ละด้านหรือเทียบเท่าเป็ น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมโดยตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม มีวาระดารงตาแหน่ง 2 ปี
2. กรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมทีพ่ น้ จากตาแหน่งอาจได้รบั การคัดเลือกเพื่อเป็ นตัวแทนของฝ่ ายงาน
ต่าง ๆ เข้ามาดารงตาแหน่งคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมได้อกี
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3. กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ ให้
ประธานคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม พิจารณาแต่งตัง้
ตัวแทนเพื่อให้เป็ นคณะกรรมการแทนตาแหน่งทีว่ ่างลง
4. กรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ งก่อนครบวาระจะต้องแจ้งและยื่น
หนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยังยื
่ นและกิ จกรรมสังคม
1.กาหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดาเนินการด้านความรับผิด ชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และความ
ยั ่งยืนของบริษทั ฯ
2. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามนโยบาย ความยั ่งยืนและ
กิจกรรมสังคม
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางานดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
4.พิจารณาจัดทางบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และความยั ่งยืน เพื่อเสนอให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาอนุมตั ิ
5.อนุ มตั งิ บประมาณในส่วนทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ั ดการแล้ว โดยทาเรื่อง
เบิกจ่ายตามขัน้ ตอนระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
6.ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการตามนโยบายความยั ่งยืน
และกิจกรรมสังคมของบริษทั และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
7.สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิ ด เผยรายงานความรับผิดชอบต่อ สัง คมและสิ่งแวดล้อมในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ
การประชุม
1.คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ แล้วแต่ความ
จาเป็ นและเหมาะสม
2.วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่ คณะกรรมการความยั ่งยืน และกิจกรรมสังคม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
3.ในการประชุมคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
4.มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม
5.ให้ประธานคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระทีจ่ ะประชุมไปยังคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมทุกคนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ได้
6.ให้ ป ระธานคณะกรรมการความยัง่ ยืน และกิ จ กรรมสัง คมเป็ น ประธานในที่ป ระชุ ม นอกจากประธาน
คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมไม่อยู่ในทีป่ ระชุม ให้รองคณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็ น
ประธานในที่ป ระชุม หรือ ให้ก รรมการความยั ่งยืน และกิจ กรรมสัง คมเลือ กกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่
ประชุม
การรายงาน
คณะกรรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคม จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริหารอย่าง
น้อยไตรมาสละ1 ครัง้ และจัดทาข้อมูลในรายงานประจาปี ทเ่ี สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในปี ทผ่ี ่านมา โดยเปิ ดเผยรายละเอียด ดังนี้
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• จานวนครัง้ ในการประชุม
• จานวนครัง้ ทีก่ รรมการความยั ่งยืนและกิจกรรมสังคมแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
• ผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรทีก่ าหนด

3. การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าไปดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การในบริษัท
ย่อย และยังให้นานโยบาย และแนวปฎิบตั ติ ่าง ๆ ให้บริษทั ย่อยนาไปปฏิบตั เิ พื่อให้การปฏิบตั งิ านและการบริหารเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ฯจะต้องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วน
การถือหุน้

4. การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ การซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
และจะต้องไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประ
โยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูล
นัน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ และ/หรือข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ทีม่ ผี ลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลีย่ งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้
จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้กระทาผิด
ระเบียบของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรงและมีการกาหนดโทษโดยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและหากยังคงปฏิบตั จิ ะทา
การไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการมาถือครอง และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทีท่ ารายการ และจัดส่งสาเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การ
ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นี้บริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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1. คาจากัดความ
“บริษทั ฯ”
“กรรมการบริษทั ฯ”
“พนักงาน”
“ครอบครัว”
“คู่คา้ ”
“ลูกค้า”
“ผูม้ สี ่วนได้เสีย”

หมายถึง บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด
หมายถึง กรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายถึง ผูบ้ ริหาร พนักงานประจา พนักงานระหว่างทดลองงานและพนักงานทีม่ กี าหนด
ระยะเวลาการจ้างทีแ่ น่นอน
หมายถึง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการบริษทั ฯ หรือพนักงาน
หมายถึง ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษทั ฯ
หมายถึง ผูใ้ ช้บริการของบริษทั
หมายถึง ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงานและ
ครอบครัว คู่คา้ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นต้น

2. จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มุ่งมั ่นในการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความ
เสมอภาค การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวและการส่งเสริมการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ โดยจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือปฏิบตั ิ ได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทาของตน (Accountability)
2. มีความโปร่งใสและเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
3. ปฏิบตั ติ ่อทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุตธิ รรม (Equitable Treatment)
4. มุ่ ง สร้ า ง คุ ณค่ า ข อง ธุ ร กิ จ ใ นระ ย ะ ย า ว แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นไ ด้ เ สี ย (Long-TermValue-Added Creation to
Stakeholders)
5. ส่งเสริมการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices)
3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
1. เป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ในระยะยาวรวมถึง
มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื
หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย และ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยรวม
3. บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้ามั ่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้
4. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความระมัดระวังเยีย่ งผูท้ ม่ี คี วามรูป้ ระสบการณ์ และความชานาญ
5. รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่าเสมอ และครบถ้วนตาม
ความเป็ นจริง
6. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ ต่อผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
7. ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
3.2 การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมทัง้ ส่งเสริมการทางานใน
ลักษณะเป็ นทีมเพื่อเพิม่ ความคล่องตัวในการทางาน
2. ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน แต่ละ
คน
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3. การแต่งตัง้ และการโยกยายรวมทัง้ การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริต
ใจและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทา หรือการปฏิบตั ขิ อง
พนักงานนัน้ ๆ
4. ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและยุตธิ รรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้
และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวิ ต สุขภาพอนามัยร่างกายและทรัพย์สนิ ของ
พนักงานอยู่เสมอ
7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางานและการแก้ไขปั ญหาของบริษทั ฯ
8. รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
9. ปฏิบตั ติ ่อพนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าทีส่ ่วนบุคคล
3.3 การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
1. ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆทีม่ ตี ่อลูกค้า กรณีทจ่ี ะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ต้องรีบเจรจากับลูกค้า
เป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. มุ่งมั ่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั ่นใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รบั สินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพทีด่ เี ลิศ
ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม รวมทัง้ ยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยั ่งยืน
4. จัดระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดาเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้า
อย่างรวดเร็ว
5. ด าเนิ น การโดยให้ มี ต้ น ทุ น ที่ เหมาะสมเท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ โดยยัง รัก ษาคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ไ ด้
มาตรฐานสากล
6. ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง
7. ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตกับลูกค้า
3.4 การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า
1. ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆทีม่ ตี ่อคู่คา้ กรณีทจ่ี ะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบเจรจากับคู่คา้ เป็ น
การล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สอง
ฝ่ าย
3. ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตกับคู่คา้
3.5 การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
1. ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลงหรือเงือ่ นไขต่างๆทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้ กรณีทจ่ี ะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบเจรจากับเจ้าหนี้
เป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. รายงานข้อมูลทางการเงินทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
3. ไม่เรียกไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตกับเจ้าหนี้
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3.6 การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
1. ให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยเน้นชุมชนทีอ่ ยู่รอบบริเวณสานักงานและคลังก๊าซของบริษทั
ฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
2. ปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษั ทฯและพนักงานทุก ระดับอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้อง
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ยึดมั ่นในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุ นให้พนักงานใช้สทิ ธิต่างๆตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตลอดจนถึงกฎหมายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษทั ฯ ดาเนินงานในกรอบจริยธรรมทีส่ งู สุด และต้องดารงตนหรือปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยจัดให้มจี รรยาบรรณกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตตลอดจน
รักษาภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่ การเมือง หรืออยู่ภายใต้อทิ ธิพลทางการเมือง และวางตัวเป็ นกลาง
อย่างเคร่งครัด
4. ไม่มสี ่วนได้เสียในกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
5. บริห ารงานโดยหลีก เลี่ย งความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ส่ว นตนต่อ ผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เพื่อ ให้ก าร
บริหารงานเป็ นไปอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งต้น รวมถึง
1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2) ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิ ด และเมื่อพ้นจากตาแหน่ งไปแล้วต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ ด้วย
3) ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ทีเ่ ป็ นคู่แข่งขันของบริษทั ฯ
4) ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทาสัญญาของบริษทั ฯ
5) ไม่รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯเพื่อประโยชน์ส่วนตน
และครอบครัว เช่น ไม่รบั สิง่ บันเทิง ของขวัญ ตั ๋วโดยสาร ตั ๋วอื่นๆ ขอเสนอเพื่อการ พักผ่อน ที่พกั
รับรอง หรือข้อเสนอทีใ่ ห้เป็ นการส่วนตัวต่างๆ เป็ นต้น
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯรวมถีงในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดอื่นๆ
7. กรรมการบริษทั ฯ และครอบครัว ต้องไม่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกับบริษทั ฯ หรือเป็ นกรรมการ ในบริษทั คูแ่ ข่ง
หรือกิจการใดๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ทัง้ นี้รวมถึง คู่ค้าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ
บริษัท ฯ อย่ า งไรก็ต าม กรรมการบริษัท ฯและครอบครัว สามารถซื้อ หุ้น ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุน หรือหน่ วยลงทุน อันไม่เป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันตราบใดทีไ่ ม่ถอื หุน้
จนทาให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วในบริษทั ดังกล่าว
8. ไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษทั อื่นทีม่ ผี ลบันทอนผลประโยชน์
่
ของ
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บริษทั ฯ หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลใดๆไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื
5. จรรยาบรรณพนักงาน
5.1 การปฏิ บตั ิ ตน
1. ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
2. ยึด มัน่ ในคุ ณ ธรรม และต้ อ งไม่ แ สวงหาต าแหน่ ง ความดีค วามชอบหรือ ประโยชน์ อ่ื น ใดโดยมิช อบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือจากบุคคลอื่นใด
3. ละเว้นจากอบายมุข และสิง่ เสพติดทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทางทีอ่ าจทาให้เสื่อมเสียเกียรติ และชื่ อเสียงของ
ตนเองและบริษทั ฯ เช่น ไม่ยุ่งเกีย่ วกับสิง่ เสพติดทุกประเภท ไม่กระทาตนเป็ นคนมีหนี้สนิ รุงรัง ไม่หมกมุ่นในการ
พนันทุกประเภท และไม่เผยแพร่ส่อื ลามกต่างๆ เป็ นต้น
4. ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทาการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือชื่อเสียงของตนเองและ
บริษทั
5. หลีก เลี่ย งการมีภ าระผูก พัน ทางการเงิน กับ บุ ค คลที่ท าธุ ร กิจ กับ บริษัท ฯหรือ ระหว่ า งพนั ก งานด้ว ยกัน เอง ซึ่ง
หมายความร่วมถึงการให้กยู้ มื เงินหรือกูย้ มื เงิน การเรียกร้องเรีย่ ไรต่างๆ การใช้เช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์เป็ นต้น
ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
5.2 การปฏิ บตั ิ ต่อบริษทั ฯ
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตเทีย่ งธรรม ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิด
ในการทางาน โดยถือประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความขยันหมั ่นเพียร รวมทัง้ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพ
อยู่เสมอ
3. เป็ นผูม้ วี นิ ัย และประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั ฯ ธรรมเนียมและประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่กต็ าม
4. พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม รวมทัง้ ไม่กระทาการใดทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษทั ฯ
5. ใช้และรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดอย่างประหยัดและดูแลมิให้สญ
ู หายหรือเสียหาย อีกทัง้
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาหรือปกปิ ดการกระทาใดๆทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรืออาจ
ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิห น้ าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิ ดการกระทาใดๆที่ผดิ
กฎหมาย
7. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงินหรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลอื่นทีม่ หี น้าทีห่ รือธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
กับงานของบริษทั ฯ
8. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในการทางาน
9. ไม่ใช้อานาจหน้ าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้อานาจหน้ าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
10. มีความมุ่งมั ่น มีจติ สานึกทีด่ ี และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษทั ฯ ทีจ่ ะดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ภายใต้นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของบริษทั ฯ โดยต้องยึดถือและ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้กาหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
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5.3 การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอื่น
1. เสริมสร้างการทางานเป็ นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษทั
ฯโดยส่วนรวม
2. ปฏิบตั ติ ่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดีปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่น
ได้และไม่ปิดบังข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านของเพื่อนร่วมงาน
3. ให้เกียรติผอู้ ่นื โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4. ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีเ่ คารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ ่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
6. มีความสุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน และเคารพในศักดิ ์ศรีของผูอ้ ่นื
7. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟั งและปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั งิ านข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่ผบู้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปเป็ นผูส้ ั ่ง
8. หลีกเลี่ยงการนาเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทัง้ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัวไป
เปิ ดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของ
บริษทั ฯ
9. ไม่กระทาการใดๆ ทีผ่ ดิ ศีลธรรมต่อพนักงานอื่น
10. ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความ เดือดร้อน
ราคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานทีบ่ นทอนก
ั่
าลังใจเป็ นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าวรวมถึงการรบกวน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานอื่นโดยไม่มเี หตุผลพฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกีย้ วพา
ราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่ได้รบั ผลประโยชน์ หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั คู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง คู่
ค้า ทีบ่ ริษทั ฯ ติดต่อธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม พนักงานและครอบครัวสามารถซื้อหุน้ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุน หรือหน่วยลงทุน อันไม่เป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันตราบใดทีไ่ ม่ถือ
หุน้ จนทาให้เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วในบริษทั ดังกล่าว
2. พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การติดต่อกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางการค้าของบริษทั ฯ เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการเป็ นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่อง การทาธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือการ
ทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษทั ฯ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
7. การรักษาความลับ
1. ไม่เปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ รวมทัง้ รักษาความลับของบริษทั ฯ โดยดูแลระมัดระวังมิ
ให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ รั ่วไหลหรือตกไปถึงผูท้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็ นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ
2. ไม่ใช่ขอ้ มูลของบริษทั ฯทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
3. ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง กับบริษทั ฯ
โดยตนเองไม่มอี านาจหน้าทีห่ รือเรื่องอันใดทีอ่ าจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดาเนินงานของบริษทั ฯ
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั และการใช้ข้อมูลภายใน

200

1.
2.

กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ชอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุน้ ของบริษทั
หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุน้ ของบริษทั
กรรมการและพนักงานควรละเว้นการซื้อหรือ ขายหุน้ ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงิน หรือ
เผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงข้อมูลสาคัญอื่น ๆ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
ก่อนทีจ่ ะซื้อหรือขายหุน้ ของบริษทั

9. รายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุมภายใน
1. จัดทารายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ โดยจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีซง่ึ เป็ นทีร่ บั รองโดยทัวไป
่
2. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎระเบียบของ
บริษทั ฯ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
10. การจัดหา
1. วางตัวกับคู่คา้ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมเชิงธุรกิจเท่านัน้
ควรระมัด ระวัง อย่ า ให้เ กิด ข้อ ครหาได้ว่ า มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ เป็ นพิเศษกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทาให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกจัดหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็ นไปโดยยุตธิ รรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกราย
2. ให้ขอ้ มูลทีเ่ ทีย่ งตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผคู้ า้ /ผูข้ าย โดยไม่ทาให้ ผคู้ า้ /ผูข้ าย รีบตัดสินใจด้วยความ
เข้าใจทีผ่ ดิ พลาด หรือได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าทีค่ วรจะได้
3. ไม่รบั ของกานัล สินน้าใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรับรองจาก ผูค้ า้ /ผูข้ าย ทีจ่ ดั
ขึน้ ให้เป็ นการส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานทีค่ ่คู า้ เสนอตัว
เป็ น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือการรับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายจากคู่ค้า สาหรับกิจกรรม
ภายในต่างๆ ทังนี
่ ้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ทีอ่ าจจะมีขน้ึ และป้ องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่ จะ
ช่วยเหลือตอบแทนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นพิเศษ
4. ไม่ ห วัง หรือ เรีย กร้อ งผลประโยชน์ ต อบแทนเป็ น การส่ ว นตัว หรือ หมู่ ค ณะจากคู่ ค้า ไม่ ว่ า ในโอกาสหรือ
สถานการณ์ใดๆ และไม่รบั เงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทัง้ สิน้
5. ไม่เชิญ
คู่คา้ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ได้มคี วามต้องการจัดหาอย่างแท้จริง หรือ
ตัง้ ใจไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจากผูค้ า้ /ผูข้ าย รายนัน้ ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผูค้ า้ /ผูข้ ายทีเ่ มื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
คุณสมบัติ ความตัง้ ใจ และความสามารถทีจ่ ะเข้าร่วมแข่งขันโดยหวังจะได้รบั การจัดหาในทีส่ ุดเท่ านัน้ ไม่ควร
เชิญคู่คา้ มาประกวดราคาเพียงเพื่อทีจ่ ะใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับตัง้ เงื่อนไขต่อรองกับผูค้ า้ /ผูข้ าย รายอื่น หาก
ต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใช้จ่าย หรือจัดทางบประมาณ จะต้องแจ้งให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย ทราบ
อย่างแจ้งชัดล่วงหน้า
6. ให้หลักเกณฑ์ ข้อมูลทีช่ ดั เจนถูกต้อง
และปฏิบตั ิต่อผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เข้าร่วมประกวดราคาโดยทัดเทียม
กัน หากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติม ข้อมูลเพิม่ เติมนัน้ ควรถูกส่งไปยังรายอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้รอ้ ง
ขอด้วยหรือหากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รบั อนุญาตให้เลื่อนกาหนดวันส่งเอกสารการประมู ลก็จะต้องแจ้ง
วันครบกาหนดใหม่นนั ้ ให้รายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
7. รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบั จากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับไม่ ค วร
เปิ ดเผยตัวเลข ราคาหรือข้อมูลทางเทคนิคทีไ่ ด้รบั จากรายหนึ่งให้กบั รายอื่นทราบ
8. ดาเนินการจัดหาอย่างโปรงใส่ ยุตธิ รรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มอี ทิ ธิพลใดๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
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11. การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือการบันเทิ ง
1. พนักงานและครอบครัวต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมทีจ่ ะรับเงินสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทาง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ
2. พนักงานและครอบครัวอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมโดยของขวัญทีไ่ ด้รบั หรือให้ตอ้ งไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
3. ไม่รบั เลีย้ งในลักษณะทีเ่ กินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นทีม่ หี น้าทีห่ รือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของ
บริษทั ฯ
12. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่ผดิ กฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทัง้ ไม่เผยแพร่
ข้อมูลหรือข่าวสารของข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ดังกล่าวต่อผูอ้ ่นื
2. หลีกเลี่ยงที่จะส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่จี ะเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ หรือสร้างความ
ราคาญต่อผูอ้ ่นื หรือฝ่ าฝืนโยบายบริษทั ฯ หรือผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
3. พนักงานทีม่ สี ทิ ธิพเิ ศษในการเข้าถึงเนื้อหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ ่นื
จะกระท าการดัง กล่ า วก็
ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูม้ อี านาจเท่านัน้
4. พนักงานทีเ่ ข้าถึงเนื้อหาของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผูอ้ ่นื โดยมิได้รบั อนุญาตจะถือว่ามีความผิด
5. พนั ก งานต้อ งไม่เข้าถึง โดยมิชอบซึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีม าตรการป้ องกัน การเข้า ถึง โดยเฉพาะ และ
มาตรการนัน้ มิได้มไี ว้สาหรับตน
6. พนักงานไม่ควรล่วงรูม้ าตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทผ่ี อู้ ่นื จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะ และห้าม
นามาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบอันจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื
7. ห้ามพนักงานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ทม่ี มี าตรการป้ องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการ
นัน้ มิได้มไี ว้สาหรับตน
8. ห้ามกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ น่ื
ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน้ มิได้มไี ว้เพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือ
เพื่อให้บุคคลทัวไปใช้
่
ประโยชน์ได้
9. ห้ามทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
10. ห้ามกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ข องผู้อ่ืนถู กระงับ ชะลอ
ขัดขวางหรือรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้
11. ห้ามส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ดหรือปลอมแปลงแหล่งทีม่ าของ
การส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
12. ห้า มกระทาโดยประการที่น่ าจะก่ อ ให้เกิด ความเสียหายต่อ ข้อมูลคอมพิว เตอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
เกี่ยวกับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั ่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็ นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี ี
ไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
13. ห้ามนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
อันเป็ นเท็จ โดยประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื หรือประชาชน
14. ห้ามนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่งึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อ ั นเป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
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15.
16.
17.
18.

ความมั ่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
ห้า มน าเข้า สู่ ร ะบบคอมพิว เตอร์ ซ่ึง ข้อ มู ล คอมพิว เตอร์ ใ ดๆ อัน เป็ น ความผิด เกี่ย วกับ ความมัน่ คงแห่ ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
ห้ามนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามก และผิดศีลธรรมทีด่ งี าม
ห้ามเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ(13) (14) (15)
หรือ (16)
ห้ามนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทป่ี ระชาชนทัวไปอาจเขาถึ
่
งได้ซ่งึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ปี รากฏเป็ นภาพของ
ผูอ้ ่นื และภาพนัน้ เป็ นภาพทีเ่ กิดจากการสร้างขึน้ ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธกี ารอื่นใด ทัง้ นี้โดยประการทีน่ ่าจะทาให้ผอู้ ่นื นัน้ เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียดชังหรือได้รบั ความอับอาย

13. การติ ดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
1. ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ฯและพนักงานที่จะต้องรับทราบทาความเข้าใจ และ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทีต่ ้องประเมินผลตนเองว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจตาม
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
3. วิธกี ารสอบถามข้อสงสัยและการรายงานในกรณีท่สี งสัยว่าจะมีการกระทาผิดจรรยาบรรณ หรือการรับ ข้อ
ร้องเรียนมีทางเลือกได้หลายช่องทาง ได้แก่
• ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/การเงิน
ทัง้ นี้การรายงาน และการร้องเรียนดังกล่าวต้องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
14. วิ นัย
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ ถือเป็ นวินัยอย่างหนึ่ง ซึง่ กรรมการบริษทั ฯและพนักงานทุกคนต้องดารงตนและปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด พนักงานทีฝ่ ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มอื นโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
บริษทั ฯ สาหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็ นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
15. การบังคับใช้และปฏิ บตั ิ
เอกสารชุดนี้จะถูกแจกจ่ายและลงลายมือชื่อรับทราบโดยพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต พนักงานทุก
ท่านต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด รายละเอียดในเอกสารชุดนี้อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหา
ทัง้ หมดทางธุรกิจแต่สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านได้หากท่านใดมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อความหรือการบังคับ
ใช้กรุณาติดต่อผู้บงั คับบัญชาหรือ ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง ในกรณีท่พี นักงานไม่ปฏิบตั ิตามหรือละเมิด
หลักการนี้ หรือได้รบั การตักเตือนทางวินัยก่อนแล้วอาจส่งผลกระทบให้ถูกลงโทษทางวินัยถึงขัน้ ให้พน้ สภาพการจ้างงาน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือทีป่ รึกษาใด ๆ ของบริษทั ฯ ได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายซึ่ง
เป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวปฎิบตั ทิ ด่ี สี าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักท รัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2564 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ่งได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ รวมทัง้ ได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการจานวน 6 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึง
ข้อมูลที่มสี าระสาคัญในการจัดทางบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซ่งึ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของ
วิธกี ารบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการจัดทา
งบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบ
แล้ว ซึง่ เป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข

การสอบทานระบบการประเมิ นการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสีย่ งอย่าง
สม่าเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปั จจัย เสี่ยงทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหาร
จัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน และได้ส่อื สารให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายเข้าใจ รวมทัง้ สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามี
ความเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ครอบคลุมปั จจัยเสีย่ ง และมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน รวมทัง้ มี
การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฎิบตั ิงานตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญ ชีทร่ี ายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสาหรับปี 2565 ซึ่งได้จดั ทา
ขึน้ ตามปั จจัยเสีย่ งขององค์กร รวมทัง้ กาหนดขอบเขตการปฎิบตั งิ านตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการ
ทางานทีม่ สี าระสาคัญ

การสอบทานการกากับดูแลกิ จการที่ดี และการปฎิ บตั ิ ตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ปฎิบตั ติ าม
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด และมุ่งมั ่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพั ฒนาทีย่ ั ่งยืน โดยกรรมการ
บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ สานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ร วมทัง้ ได้จดั ทา
นโยบายต่อต้านคอรัปชันอย่
่ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนพฤศจิกายน 2561 และได้รบั การรับรองให้แป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทยในวั
่
นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

การพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้
แต่งตัง้ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4795 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์ ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7789 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 9052 ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจาปี 2565

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันดังกล่าว
เป็ นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื
หุน้ ด้วยเงือ่ นไขและราคาทีส่ มเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ สาหรับปี 2563 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิ ดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่าง
ถูกต้อง มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมี
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การปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฎิบตั งิ านให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายเจริญ ประจาแท่น)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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