


สารบญั 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
 

01 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
07  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
33  ปัจจัยความเส่ียง 
35 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
42  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
43  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

44  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
46 โครงสร้างการจดัการ 
55  การก ากับดูแลกิจการ 
78 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
84  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
88  รายการระหว่างกัน 
 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

92 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
98 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

112  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

113 เอกสารแนบ 1     รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท  
 

120  เอกสารแนบ 2     รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

121       เอกสารแนบ 3     รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

123      เอกสารแนบ 4     รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

124       เอกสารแนบ 5      อื่น ๆ 

 



 

1 
 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจที เกี ยวเนื องอื นๆ โดยกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนด 
วิสยัทศัน์และเป้าหมายในการดําเนินงาน เพื อการขยายตวัและเติบโตในอนาคตไว้ดงันี .  

กลุม่บริษัทฯ กําหนดวิสยัทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวม เพื อให้ขยายตวัและเติบโตไปพร้อมกนัทกุ
บริษัทในกลุม่ โดยประกอบธุรกิจในลกัษณะที สามารถเกื .อหนนุกนัได้ ประกอบกบัเน้นการทําธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกูค้า
แตล่ะราย ทั .งการจําหนา่ยก๊าซ การขนสง่ก๊าซ การให้บริการตดิตั .งระบบก๊าซ การให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ และให้
คําปรึกษาทางด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรมระบบก๊าซ เพื อให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า รวมทั .งเป็นการรักษาฐานลกูค้าเดมิและขยายฐานลกูค้าใหมไ่ปพร้อมกนั  

ทั .งนี .กลุม่บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายที จะเป็นหนึ งในผู้ นําของกลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัจําหนา่ยก๊าซขนาดกลาง
และขนาดเลก็ ทั .งในสว่นของก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) รวมถึงขยายการประกอบธุรกิจไปในสว่นที เกี ยวข้องกบัระบบก๊าซ
ธรรมชาติอดั (NGV) เพิ มขึ .น   

 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 
• บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) : TG 

TG กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที จะขยายไปยงัธุรกิจปลายนํ .าเพิ มขึ .นเพื อเข้าถงึผู้บริโภคขั .นสดุท้าย ซึ ง
จะนอกจากจะทําให้ TG มีการให้บริการในลกัษณะครบวงจรเพิ มขึ .น ยงัเป็นการเพิ มขึ .นของความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทฯ อีกด้วย ทั .งนี .บริษัทฯ ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ในการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์วา่ ต้องการใช้ลงทนุในสถานี
บริการก๊าซก๊าซ LPG เพื อจําหนา่ยให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง แตด้่วยนโยบายพลงังานที ยงัไมช่ดัเจนในสว่นของคา่การตลาด
ของสถานีบริการ บริษัทฯ จึงชะลอการลงทนุในสถานีบริการจนกวา่นโยบายจะชดัเจนมากขึ .น  

 

• บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกัด : TT 

TT กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจโดยจะมุง่เน้นไปยงัการให้บริการติดตั .งระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม
เพิ มขึ .น ทั .งในสว่นของทอ่ก๊าซ LPG ซึ งปัจจบุนัภาครัฐมีการขยายการควบคมุและกําหนดมาตรฐานในการติดตั .งและระบบ
ความปลอดภยัไปยงักลุม่ผู้ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื .อเพลงิในการหงุต้มเพิ มขึ .น ซึ งจะทําให้ TT มีฐานลกูค้าที เพิ มขึ .น รวมทั .งการ
ก่อสร้างคลงัก๊าซ เพื อรองรับการเก็บสาํรองก๊าซของผู้ ค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิตามมาตรา > ของพระราชบญัญตักิารค้านํ .ามนั
เชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCD  
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• บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จาํกัด : RE 

RE กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะขยายการประกอบธุรกิจไปยงัการให้บริการทดสอบและ
ตรวจสอบทางวศิวกรรมในลกัษณะ Non-Destructive Testing เพิ มขึ .นโดยเฉพาะในสว่นที เกี ยวเนื องกบัก๊าซธรรมชาต ิ
NGV และนํ .ามนั เพื อให้สอดคล้องกบันโยบายของภาครัฐที มีการขยายกฎระเบียบเพื อเพิ มความปลอดภยัในสว่นดงักลา่ว 
รวมทั .งจะมุง่เน้นการให้บริการในลกัษณะการอบรม เรื องการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรม
เพิ มขึ .น ซึ งจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ในการประกอบธุรกิจของ RE ให้มีความนา่เชื อถือเพิ มขึ .นอีกด้วย 

 

• บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จาํกัด : GG 

GG กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะขยายการให้บริการไปยงัลกูค้านอกกลุม่บริษัทเพิ มขึ .นจาก
ปัจจบุนัที มุง่เน้นการให้บริการแก ่ TG เป็นหลกั เพื อเพิ มโอกาสในการแสวงหารายได้รวมทั .งจะพิจารณาโอกาสและความ
เป็นไปได้ในการให้บริการขนสง่ก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ มขึ .น   

 

ครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ เข้าสูก่ารประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตั .งแต่ปี 2538 โดยก่อตั .งบริษัท 
ราชพฤกษ์วิศวกรรม จํากัด (“RE”) เพื อให้บริการที เกี ยวข้องกับการทดสอบและตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมแก่สถานี
บริการก๊าซ LPG ต่อมาได้ขยายขอบเขตในการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ที เกี ยวข้องกับระบบก๊าซ และ
เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจดงักล่าว จึงได้จัดตั .ง บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”) ขึ .นในปี 2545 เพื อ
จําหน่ายอปุกรณ์ที เกี ยวข้องกบัระบบก๊าซ ซึ งต่อมาได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยงับริการติดตั .งระบบท่อก๊าซอตุสาหกรรม
และระบบก๊าซรถยนต์อีกด้วย   

นอกจากนั .นในช่วงปี 2543 ครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ เลง็เห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจบริการขนสง่ก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว จึงได้จดัตั .งบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากดั (“GG”)  ขึ .นเพื อให้บริการขนสง่ก๊าซให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 
จํากัด เนื องจาก ณ ขณะนั .น บริษัทฯ ดังกล่าวมีนโยบายยกเลิกหน่วยงานขนส่งภายในองค์กรโดยใช้การว่าจ้างจาก
บุคคลภายนอกทดแทน จากการดําเนินธุรกิจร่วมกับเชฟรอนทําให้กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจค้าก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (Liquid Petroleum Gas หรือก๊าซ LPG) จากนั .นในปี 2550 ครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ จึงได้จดัตั .ง บริษัท ทาคนิู 
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)  เดิมชื อ “บริษัท แคปปิตอล จี จํากัด”  ขึ .น เพื อประกอบกิจการค้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวโดยใช้เครื องหมายการค้า “แชมป์เปี.ยนแก๊ส” ต่อมาได้เพิ มทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วอย่างต่อเนื อง
เพื อใช้ในการขยายการประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ยื นขอใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบกิจการค้านํ .ามนัเชื .อเพลิง
ตามมาตรา > แหง่พระราชบญัญัติการค้านํ .ามนัเชื .อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื อให้สามารถจําหน่ายก๊าซ LPG ให้กบัสถานีบริการ
ได้โดยตรง และได้เริ มจําหนา่ยก๊าซในเขตพื .นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ในปี 2554 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด ก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG ขนาดบรรจุ 1,000 ตันบนพื .นที  8 ไร่ในนิคม
อตุสาหกรรมภาคเหนือตอนลา่ง จงัหวดัพิจิตร เพื อเป็นคลงัสาํรองก๊าซ LPG ตามกฎหมายและเป็นจดุกระจายก๊าซ LPG ไป
ยงัลกูค้าในจงัหวดัในภาคกลางและภาคเหนือตอนลา่ง ซึ งทําให้กลุม่บริษัทมีการขยายฐานลกูค้าเพิ มขึ .นจากเดิม  
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ในปี 2555 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด ได้ก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG แห่งที  2 บนพื .นที ของบริษัทฯ ขนาด 7 ไร่ใน
จงัหวดัปทุมธานี เพื อรองรับการเติบโตของกลุม่บริษัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายที จะใช้เป็นจุดกระจายก๊าซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ งคลงัก๊าซแหง่ที  A นี .จะสามารถบรรจกุ๊าซได้ C\\ ตนั ปัจจบุนัดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และอยูร่ะหวา่งการขออนญุาตเปิดใช้งานจากหนว่ยงานที เกี ยวข้อง 

นอกจากนั .น ในปี 2555 กลุ่มบริษัทได้ทําการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นเพื อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั ได้ออกหุ้นเพิ มทนุเพื อระดมทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ งได้แก่ครอบครัวตรีวี
รานวุฒัน์ โดยครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ ทําการชําระค่าหุ้นเพิ มทนุด้วยหุ้นของบริษัท ทาคนิู (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท จี
แก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด และ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จํากัด ที แต่ละท่านถืออยู่ ทําให้ภายหลงัการปรับโครงสร้างแล้ว 
บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้วของแตล่ะบริษัท  
 
การเปลี2ยนแปลงและพัฒนาการที2สาํคัญในระยะเวลา 6 ปีที2ผ่านมาได้ดังนี 9 

ปี  การเปลี2ยนแปลงและพัฒนาการที2สาํคัญ 

ปี 2553 พ.ค. 
 

เพิ มทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเป็น 50 ล้านบาท เพื อยื นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ
ค้านํ .ามันเชื .อเพลิงตามมาตรา > แห่งพระราชบัญญัติ การค้านํ .ามันเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD และเริ ม
จําหนา่ยก๊าซ LPG ไปยงัสถานีบริการทั .งในเขตพื .นที กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปี 2554 ม.ค. 

 
ก.ย. 

ย้ายสาํนกังานใหญ่มายงั ]C\/] ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 

ก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ LPG ขนาด 1,000 ตนั ในนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือตอนลา่ง จงัหวดัพิจิตร และ
ขยายการจดัจําหนา่ยก๊าซ LPG ในเขตพื .นที ภาคกลางและภาคเหนือตอนลา่ง 

ปี 2555 ส.ค. เริ มก่อสร้างคลงัก๊าซที  จ. ปทมุธานี 
ธ.ค. เพิ มทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัทฯ เป็น 130 ล้านบาท เพื อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ

กลุม่บริษัทซึ งอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนั โดยการออกหุ้นเพิ มทนุเพื อเป็นการจ่ายชําระการซื .อหุ้น
ของ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด และบริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จํากดั จากครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ เพื อรวมเข้าเป็นบริษัทยอ่ยภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
นอกจากนั .น ในการปรับโครงสร้างของกลุม่ธุรกิจ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ทําการขายหุ้นในสถานีบริการ
ก๊าซ และโรงบรรจกุ๊าซซึ งตนเองถือครองอยู ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักลา่วเพื อขจดัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์   

ปี 2556 ธ.ค. เพิ มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วเป็น 150 ล้านบาท เพื อใช้เป็นเงินทุนในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ  และซื .อรถขนสง่ก๊าซของบริษัทยอ่ย   

ปี 2557 เม.ย. แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมกับเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้นที ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 

บาทต่อหุ้น และเพิ มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (400 ล้านหุ้น) เพื อรองรับการเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ มทุนจํานวน 100 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั วไป และยื นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ   
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บริษัทฯ เริ2มทาํการซื 9อขายในตลาดหลักทรัพย์  MAI   
เมื2อวันที2  DE  สิงหาคม  FGGH 

 

 
วสัิยทศัน์ 
เป็นหนึ2งในผู้นําธุรกจิพลังงาน    มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย  
 

 
พนัธกิจ 
D.  ขยายการดาํเนินธุรกจิแบบบูรณาการเพื2อเพิ2มศักยภาพขององค์กร 

F.  ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร 

อย่างต่อเนื2อง 

6.  มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที2ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ2งแวดล้อม 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ 6D ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถอืหุ้นดังนี 9 

 
 

โดยมีรายละเอียดการดาํเนินงานขอแต่ละบริษัทดังนี 9 

1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”) 
ก่อตั .งเมื อวนัที  A_ มีนาคม ABB\ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซ LPG โดยเป็นผู้ประกอบกิจการค้านํ .ามัน
เชื .อเพลิงตามมาตรา > แห่งพระราชบญัญัติการค้านํ .ามนัเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD ซึ งสามารถจดัจําหน่ายก๊าซ 
LPG ให้กบัสถานีบริการและโรงบรรจกุ๊าซได้ ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว A\\ ล้านบาท 

2) บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จาํกัด (“GG”) 
ก่อตั .งเมื อวนัที  A` ก.พ. ABCD  ดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ทางบก โดยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้
ขนสง่นํ .ามนัตามาตรา ]A แหง่พระราชบญัญัติผู้ ค้านํ .ามนั พ.ศ. ABCD ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ]B 
ล้านบาท 

3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกัด (“TT”) 
ก่อตั .งเมื อวนัที  C กันยายน ABCB ดําเนินธุรกิจติดตั .งระบบก๊าซ ในรถยนต์ และติดตั .งระบบท่อก๊าซสําหรับ
อตุสาหกรรมรวมถึงจําหน่ายอุปกรณ์เกี ยวกบัระบบก๊าซ โดยมีสถานบริการติดตั .งก๊าซรถยนต์ที สํานกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ บนถนนกาญจนาภิเษก ปัจจบุนั TT มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 50 ล้านบาท 

4) บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จาํกัด (“RE”) 
ก่อตั .งเมื อวนัที  9 พ.ค. ABD` ดําเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรมด้วย
เทคนิคไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบระบบก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีบริการ และยานยนต์เป็นหลกั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว A\ ล้านบาท 
 

99.99% 99.99% 99.99% 
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกัด 

(“TT”) 
ทนุชําระแล้ว: B\ ล้านบาท 

ดําเนินธุรกิจติดตั .งระบบก๊าซ 
และจําหนา่ยอปุกรณ์ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
(“TG”) 

ทุนชาํระแล้ว FS0 ล้านบาท 
ดาํเนินธุรกิจจัดจาํหน่ายก๊าซ LPG 

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จาํกัด 

(“GG”) 
ทนุชําระแล้ว: 15 ล้านบาท 

ดําเนินธุรกิจขนสง่ก๊าซ LPG 

บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จาํกัด 

(“RE”) 
ทนุชําระแล้ว: A\ ล้านบาท 

ดําเนินธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้าน
ความปลอดภยัทางวิศวกรรม 
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โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ 

รายได้จากธุรกิจ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท % 
]. จดัหา จําหน่ายและขนสง่ก๊าซ LPG  1,102.76 91.57 1,096.83 90.71 l]2.78 83.55 

- จดัหาและจดัจําหน่ายก๊าซ LPG TG 1,081.42 89.80 1,087.10 89.90 901.01 82.47 
- บริการขนส่ง GG 21.34 1.77 9.73 0.81 11.77 1.08 

A. บริการติดตั .งระบบก๊าซและจําหนา่ยอปุกรณ์ TT 60.25 5.00 74.77 6.18 142.05 13.00 
D. บริการตรวจสอบความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 

RE 41.25 3.43 37.61 3.11 37.64 3.45 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  1,024.26 100.00 1,209.21 100.00 1,092.47 100.00 

 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
ภายหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี ABBB ทําให้กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณ

ประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ไม่มีการดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรืออาจแขง่ขนักบับริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้
ถือหุ้นใหญ่มีการประกอบธุรกิจในสถานีบริการก๊าซและโรงบรรจกุ๊าซ ได้แก่ บริษัท มิดเดิลจี จํากดั บริษัท แพรกษา จํากดั 
บริษัท วงัวิจิตร จํากดั และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปิโตรเลียม จํากดั ร่วมกบัพี น้องและเพื อนโดยเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย อย่างไรก็
ตาม ในการปรับโครงสร้างกลุม่ธุรกิจ ครอบครัวคณุประเสริฐได้ขายหุ้นสามญัของบริษัทดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกัของแต่
ละบริษัทเพื อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที อาจเกิดขึ .นได้ นอกจากนั .น เพื อป้องกนัมิให้มีการทําธุรกิจทบัซ้อนระหวา่ง
ครอบครัวกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ งเป็นอาจเหตใุห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต และเพื อรักษาสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม ครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ โดยคณุประเสริฐ คณุกาญจนา คณุนิตา และคณุ
ฐากูร ได้ทําสญัญากับบริษัทฯ ว่าแต่ละท่านรวมทั .งบุคคลที เกี ยวข้องตามมาตรา 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนกังาน 
หรือเป็นผู้ ถือหุ้น ในธุรกิจที แขง่ขนัได้กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทั .งไมป่ระกอบธุรกิจที เกี ยวเนื องกบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ก๊าซธรรมชาติ และนํ .ามนั โดยสญัญานี .มีผลผกูพนัจนกวา่ครอบครัวตรีวีรานวุฒัน์ทั .ง 4 ทา่นถือหุ้นรวมกนัตํ ากวา่ร้อยละ 10 
ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ และไมม่ีทา่นใดเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

กลุม่บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) 
และธุรกิจที เกี ยวเนื องกบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว โดยแบง่กลุม่ธุรกิจหลกัออกเป็น D กลุม่คือ 

1. ธุรกิจจดัหา จําหน่ายและขนส่งก๊าซ LPG   ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย (GG) โดยบริษัทฯ เป็น
ผู้ ค้าก๊าซ LPG ที ได้รับใบอนญุาตตามมาตรา > ทําหน้าที จัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซ LPG โดย GG เป็นผู้
ขนสง่ก๊าซที ได้รับอนญุาตตามมาตรา ]A ทําหน้าที ขนสง่ก๊าซให้กบับริษัทฯ และลกูค้า 

2. ธุรกิจบริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอตุสาหกรรม  ดําเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) 
ให้บริการติดตั .งระบบก๊าซ LPG และ NGV สําหรับยานยนต์และบริการก่อสร้างระบบก๊าซสําหรับโรงงาน
อตุสาหกรรม รวมถึงจําหนา่ยอปุกรณ์ที เกี ยวข้องกบัระบบก๊าซ 

3. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม  ดําเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) 
ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมสําหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภยั
สําหรับอตุสาหกรรมและสถานีบริการ ไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสําหรับยานยนต์ตามที 
กฎหมายกําหนด 
 

 
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมก๊าซ LPG ดังนี 9 
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ธุรกิจจดัหาจําหนา่ยและขนสง่ก๊าซ LPG เป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท โดยมีรายได้เป็นสดัสว่นร้อยละ `D.BB - 
ร้อยละ l].B>   ของรายได้จากการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทตลอดระยะเวลา D ปีที ผา่นมา ดงัจะเห็นได้จากโครงสร้าง
รายได้ของแตล่ะกลุม่ธุรกิจ ดงันี . 

 

รายได้จากธุรกิจ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
]. จดัหา จําหนา่ยและขนสง่ก๊าซ LPG  l]2.78 83.55 1,096.83 90.71 1,102.76 91.57 

- จดัหาและจดัจําหน่ายก๊าซ LPG TG 901.01 82.47 1,087.10 89.90 1,081.42 89.80 
- บริการขนส่ง GG 11.77 1.08 9.73 0.81 21.34 1.77 

A. บริการติดตั .งระบบก๊าซและจําหนา่ย
อปุกรณ์ 

TT 142.05 13.00 74.77 6.18 60.25 5.00 

D. บริการตรวจสอบความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 

RE 37.64 3.45 37.61 3.11 41.25 3.43 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  1,092.47 100.00 1,209.21 100.00 1,204.26 100.00 
 

หมายเหตุ:  ในปลายปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยซื .อเงินลงทนุใน TT GG และ RE รวมเข้าเป็น
บริษัทยอ่ยโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในแตล่ะบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ ll.ll 
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ธุรกจิจดัหาจดัจาํหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
ธุรกิจจดัหาและจําหนา่ยก๊าซ LPG เป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ ค้านํ .ามนั

เชื .อเพลงิตามมาตรา > ของพระราชบญัญตักิารค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCD (“ผู้ ค้าตามมาตรา >”) จากกรมธุรกิจพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน ให้สามารถจําหนา่ยก๊าซ LPG ให้กบัภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมได้ โดยจดัจําหนา่ยภายใต้เครื องหมาย
การค้า “แชมป์เปี.ยนแก๊ส” และบริษัทยอ่ยได้แก่ บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากดั (GG) ซึ งได้รับอนญุาตให้สามารถขนสง่
นํ .ามนัเชื .อเพลงิตามมาตรา ]A ของพระราชบญัญตัิการค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCD เป็นผู้ดําเนินเนินธุรกิจบริการขนสง่
ก๊าซทางบก 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็นผลติภณัฑ์ที ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

และกระบวนการกลั นนํ .ามนัดิบ ประกอบก๊าซโพรเพนและบิวเทน ก๊าซ LPG ที ใช้ภายในประเทศไทยสว่นมากได้มาจากการ
แยกก๊าซธรรมชาติจากอา่วไทยเป็นหลกั ด้วยคณุลกัษณะที มีการเผาไหม้ได้อยา่งสมบรูณ์ มีอตัราการสิ .นเปลอืงน้อยกวา่
และมีราคาถกูกวา่นํ .ามนัเบนซิน จึงนิยมนํามาใช้เป็นเชื .อเพลงิสาํหรับใช้ในภาคอตุสาหกรรม ภาคการขนสง่ และภาค
ครัวเรือน โดยจะถกูอดัให้อยูใ่นสภาพของเหลวภายใต้ความดนัเพื อความสะดวกตอ่การเก็บและขนสง่ นอกจากนี .ก๊าซ LPG 
ยงัถกูใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

บริษัทฯ จดัหาและจําหนา่ยก๊าซ LPG โดยจดัหาจากคลงัก๊าซปตท. โรงกลั นนํ .ามนั และผู้ ค้าตามมาตรา > ราย
อื นๆ เพื อจดัจําหนา่ยภายใต้เครื องหมายการค้า “แชมป์เปี.ยนแก๊ส” ให้กบัสถานีบริการก๊าซ LPG ที เป็นตวัแทนค้าตา่งของ
บริษัทฯ และภาคอตุสาหกรรมที ใช้ก๊าซ LPG โดยกลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจดัหา จดัจําหนา่ยและขนสง่ก๊าซ LPG  
ในปี ABBB –ABB> ดงันี . 
 

 
ปี FGGG ปี FGG] ปี FGGH 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. รายได้จากการจําหนา่ยก๊าซ LPG 901.01 98.71 1,087.10 99.11 1,081.42 98.07 

สถานีบริการก๊าซ LPG 854.76 lD._C 1,035.14 94.37 ],023.77 lA.`C 
ลกูค้าอื นๆ C_.AB B.\> 51.95 4.74 57.65 B.AD 

2. รายได้คา่ขนสง่ก๊าซ LPG 11.77 1.29 9.73 0.89 A].DC 1.93 
รวม ED2.78 100.00 1,096.83 100.00 D,102.76 100.00 

 
รายได้เกือบทั .งหมดของธุรกิจในระยะเวลา D ปีที ผา่นมาเกิดจากการจดัหาและจําหนา่ยก๊าซ LPG โดยสว่นใหญ่

เป็นการจําหนา่ยให้กบัสถานีบริการก๊าซ LPG คิดเป็นสดัสว่นระหวา่งร้อยละ lA.`C – ร้อยละ lC.D> ของรายได้จากธุรกิจ 
และรายได้จากการจําหนา่ยให้กบัลกูค้าในกลุม่อื นๆ อาทิเช่น โรงงานอตุสาหกรรมที ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื .อเพลงิและมีถงั
บรรจกุ๊าซ LPG เป็นของตนเอง อีกประมาณร้อยละ C.>C – ร้อยละ B.AD ของรายได้จากธุรกิจ  

บริษัทฯ จดัสง่ก๊าซให้กบัลกูค้าโดยใช้รถบรรทกุขนสง่ตดิตั .งถงับรรจกุ๊าซ โดยมีบริษัทยอ่ย GG ซึ งได้รับอนญุาตให้
สามารถขนสง่นํ .ามนัเชื .อเพลงิตามมาตรา ]A ของพระราชบญัญตัิการค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCD เป็นผู้ดาํเนินการขนสง่
ก๊าซให้กบับริษัทฯ  ทั .งนี .รายได้จากการขนสง่ก๊าซของ GG สว่นใหญ่เกิดจากการให้บริการขนสง่กบับริษัทฯ  ทําให้ในชว่ง D 
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ปีที ผา่นมา  กลุม่บริษัทยงัมีรายได้จากการขนสง่ก๊าซ LPG  ให้กบัลกูค้าภายนอกในสดัสว่นเฉลี ยเพียงประมาณร้อยละ 
\.`l – 1.93  ของรายได้จากธุรกิจ ซึ งมาจากการรับจ้างขนสง่ก๊าซให้กบัลกูค้าสถานีบริการและปตท. เป็นหลกั 
 

การตลาดและการแข่งขัน 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมายหลกัในธุรกิจจดัหาและจําหนา่ยก๊าซ LPG ของกลุม่บริษัทได้แก่ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
ตา่งๆ ที ใช้ก๊าซ LPG เพื อเป็นเชื .อเพลงิ อาทิเช่น สถานีบริการ โรงงานอตุสาหกรรมที ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื .อเพลงิ เป็นต้น 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทจําหนา่ยก๊าซให้กบัสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นหลกั โดยกลุม่บริษัทมีลกูค้าสถานีบริการประมาณ 80 
รายทั วประเทศ โดยรายได้จากการจําหนา่ยให้กบัสถานีบริการสว่นใหญ่มาจากการจําหนา่ยให้กบัสถานีบริการในเขต
กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 

สาํหรับลกูค้ากลุม่อื นๆ เช่น โรงงานอตุสาหกรรมนั .น ปัจจบุนัยงัมสีดัสว่นรายได้ไมม่ากนกั เนื องจากอํานาจตอ่รอง
ของลกูค้าและระยะเวลาการให้เครดิตเทอมที นานกวา่ลกูค้าในกลุม่สถานีบริการ ทําให้ปัจจบุนับริษัทฯ เลอืกในการทํา
ตลาดในสว่นของสถานีบริการเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม ด้วยลกัษณะของลกูค้าในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมที สั งซื .อก๊าซ LPG 
จากผู้ ค้ารายเดมิอยา่งตอ่เนื องและมีปริมาณการจดัซื .อสมํ าเสมอ บริษัทฯ จึงเห็นวา่ลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมเป็นกลุม่ที มี
ศกัยภาพและจะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดวา่ภายหลงัการเปิดใช้
คลงัก๊าซในจงัหวดัปทมุธานี จะทําให้บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจไปยงัสว่นของลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรมเพิ มมากขึ .น 
เนื องจากในพื .นที ดงักลา่วมีโรงงานอตุสาหกรรมเป็นจํานวนมาก 

 

ช่องทางการจาํหน่าย 
เนื องจากลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการและโรงงานอตุสาหกรรม บริษัทฯ จึงใช้

วิธีการติดตอ่โดยตรงกบัลกูค้าโดยมีทีมงานฝ่ายขายเป็นผู้ ทําหน้าที ติดตอ่ดแูลลกูค้าแบง่ตามพื .นที ความรับผิดชอบ เพื อให้
สามารถดแูลลกูค้าได้อยา่งทั วถึง และด้วยลกัษณะธุรกิจของลกูค้าสถานีบริการและโรงงานอตุสาหกรรมที มคีวามต้องการ
ใช้ก๊าซ LPG อยา่งตอ่เนื อง ทีมงานฝ่ายขายจงึต้องติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมํ าเสมอ เพื อให้ทราบถงึปริมาณ
ความต้องการใช้ก๊าซของลกูค้า และนําเสนอการขายตามระยะเวลาที คาดวา่ลกูค้าจะต้องสั งซื .อก๊าซเพิ มเตมิเพื อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการสั งซื .อ นอกจากนี .ยงัสามารถนําเสนอการบริการอื นของกลุม่บริษัทที เกี ยวเนื องกบัธุรกิจของลกูค้าได้อีก
ด้วยเพื อให้สามารถบริการลกูค้าได้อยา่งครบวงจร เช่น การให้บริการตรวจสอบความปลอดภยัของอปุกรณ์นิรภยัสาํหรับ
ระบบก๊าซภายในสถานีบริการหรือโรงงานอตุสาหกรรม ซึ งผู้ประกอบการจะต้องทําการตรวจสอบตามระยะเวลาที กฎหมาย
กําหนด เป็นต้น  

 

การตดิต่อลูกค้ารายใหม่ 
บริษัทฯ ใช้วิธีการติดต่อกบัลกูค้าโดยตรง โดยฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อขายก๊าซ LPG และเสนอการบริการต่างๆ 

ให้กับลูกค้าในพื .นที ที รับผิดชอบ สําหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท 
ใบอนญุาตประกอบกิจการ ใบทะเบียนผู้ ค้า เป็นต้น และประเมินระยะทางและคา่ขนสง่จากคลงัก๊าซที อยูใ่กล้ที สดุ โดยเป็น
คลงัก๊าซของบริษัทฯ หรือผู้ ค้าตามมาตรา 7 ที บริษัทฯ มีสญัญาซื .อขายก๊าซด้วย จากนั .นจึงให้ผู้บริหารพิจารณาการกําหนด
ราคาขาย การให้วงเงินและระยะเวลาชําระหนี . โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลกูค้าซึ งโดยเฉลี ยลกูค้าจะมีระยะเวลา
ชําระหนี .ประมาณ 7 - 10 วนั  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG 
 
 

 
 

ในการจดัหาก๊าซ LPG นั .น แตล่ะปีบริษัทฯ จะต้องยื นขออนมุตัิปริมาณค้าก๊าซ LPG ประจําปีตอ่กรมธุรกิจ
พลงังานและสง่รายงานแจ้งปริมาณการขายก๊าซ LPG ทกุเดือน พร้อมทั .งสาํรองก๊าซ LPG ในสดัสว่นร้อยละ ] ของปริมาณ
การค้าที ยื นขออนมุตัิ โดยกรมธุรกิจพลงังานจะพิจารณาอนมุตัิปริมาณค้าตามศกัยภาพในการขายของบริษัทฯ ตามโดยดู
จากปริมาณขายที เกิดขึ .นจริง ทั .งนี .บริษัทฯ สามารถยื นขออนมุตัิปริมาณค้าเพิ มขึ .นได้หากพิจารณาเห็นวา่ปริมาณการขายมี
แนวโน้มเพิ มมากขึ .นเกินกวา่ปริมาณการค้าที ได้รับอนมุตัิ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้สามารถจําหนา่ยก๊าซ LPG ได้ปี
ละ _],B00 ตนั โดยสาํรองก๊าซ LPG ตามที กฎหมายกําหนดที คลงัก๊าซของบริษัทในนิคมอตุสาหกรรมจงัหวดัพิจิตร 

ภายหลงับริษัทฯ ได้รับอนมุตัิปริมาณการค้าประจําปีจากกรมธุรกิจพลงังานแล้ว บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัหาและ
รับก๊าซจากปตท. หรือผู้ ค้าตามมาตา > รายอื นๆ ปัจจบุนับริษัทฯ จดัหาก๊าซ LPG จากสองแหลง่หลกัคือ 

1. ผู้ ค้าตามมาตรา > ที มีการประกอบธุรกิจโรงแยกก๊าซและโรงกลั นนํ .ามนั เช่น บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
และบริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นต้น ซึ งมีสดัสว่นการจดัซื .อเฉลี ยประมาณร้อยละ 75 
ของปริมาณการจดัซื .อทั .งหมด โดยสว่นใหญ่เป็นการจดัซื .อจากปตท.  

2. ผู้ ค้าตามมาตรา > รายอื น โดยมสีดัสว่นการจดัซื .อเฉลี ยประมาณร้อยละ AB ของปริมาณก๊าซ LPG ที จดัซื .อ
ทั .งหมด  

บริษัทฯ ทําสญัญาซื .อก๊าซ LPG กบัปตท. และผู้ ค้ามาตรา > รายอื น โดยแจ้งแผนการจดัซื .อในแต่ละเดือนให้กบัผู้
จําหนา่ย รวมทั .งมีการทบทวนและยืนยนัปริมาณการซื .อทกุเดือน 
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การจาํหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ 
บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายทําหน้าที ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงอย่างน้อยสปัดาห์ละหนึ งครั .ง เพื อสอบถามความ

ต้องการสั งซื .อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื นๆ ที เป็นการสง่เสริมการขาย โดยความถี ในการสั งซื .อของ
ลกูค้าขึ .นอยู่กับปริมาณขายของแต่ละสถานีบริการ เมื อได้รับคําสั งซื .อจากลกูค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลงัก๊าซของ
ปตท.หรือผู้ ค้าตามมาตรา > รายอื นเพื อจัดส่งให้กบัลกูค้า โดยเกณฑ์ในการเลือกคลงัก๊าซที จะไปรับก๊าซนั .นจะพิจารณา
จากระยะทางการขนสง่ไปยงัลกูค้า ราคาก๊าซของแตล่ะคลงั และค่าผา่นคลงักรณีที ต้องมีการเปลี ยนถ่ายก๊าซ ทั .งนี .ปัจจบุนั
บริษัทฯ รับก๊าซ LPG จากปตท. ที คลงัก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลงัก๊าซเขาบ่อยา และคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ และคลงั
ก๊าซของผู้ ค้ามาตรา > รายอื น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั .งนี .ในการขนส่งก๊าซจากคลงัก๊าซทุกครั .งจะต้องออก
ใบกํากบัการขนสง่ซึ งระบปุริมาณก๊าซที ขนสง่และสถานที ปลายทาง 

 

ภาพรวมการจัดซื 9อและขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท 

 
 

สาํหรับการจดัสง่ก๊าซให้กบัลกูค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภาคกลาง บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลงั
บ้านโรงโป๊ะ คลงัเขาบอ่ยาหรือคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ โดยวิธีการขนสง่ทางบกโดยรถขนสง่ก๊าซขนาดบรรจ ุ]B ตนั
หรือการขนสง่ทางนํ .าโดยเรือขนสง่ก๊าซ ซึ งก๊าซทั .งหมดจะถกูขนสง่ไปยงัคลงัที บริษัทฯ ใช้บริการเพื อรับและเปลี ยนถ่ายก๊าซสู่
รถบรรทกุขนาดบรรจ ุ` ตนัหรือ C ตนั รวมทั .งใช้เป็นจดุกระจายสนิค้าเพื อจดัสง่ให้กบัลกูค้า  

การใช้บริการคลงัก๊าซเพื อเปลี ยนถ่ายก๊าซของบริษัทฯ เป็นการบริหารต้นทุนการขนส่ง เนื องด้วยลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของผู้ ค้าตามมาตรา > ซึ งกฎหมายได้กําหนดมิให้เปลี ยนถ่ายก๊าซระหวา่งคนัรถทําให้โดยปกติการขนสง่ก๊าซ
แตล่ะเที ยวจะจดัสง่ให้กบัลกูค้าเพียงรายเดียว และเนื องจากสถานีบริการก๊าซสว่นใหญ่สามารถบรรจกุ๊าซได้ประมาณ C – 
` ตนั จึงจําเป็นต้องมกีารเปลี ยนถ่ายก๊าซจากรถขนสง่ขนาดใหญ่เป็นรถขนสง่ขนาดเลก็ลงที คลงัก๊าซดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม
ในกรณีที ลกูค้าอยูใ่กล้กบัคลงัก๊าซที บริษัทฯ จดัซื .อก๊าซ บริษัทฯ จะใช้รถขนสง่ขนาดบรรจ ุ` ตนัหรือ C ตนัเพื อขนสง่ก๊าซไป
ยงัลกูค้าโดยตรง 

คลังปตท.  
(บ้านโรงโป๊ะ) 

คลัง TG 
(พิจิตร) 

คลังปตท.  
(นครสวรรค์) 

รับและเปลี2ยน 
ถ่ายก๊าซ 

  คลัง TG 
   (ปทุมธานี) 

ลูกค้า 
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

คลังผู้ค้า 
มาตรา H รายอื2น 

ลูกค้า 
(กทม. / ภาคกลาง) 

]B ตนั 

8 ตนั / C ตนั 

คลังปตท.  
(เขาบ่อยา / PTT 

ขนสง่ทางเรือ 

8 ตนั / C ตนั 

8 ตนั / C ตนั 
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สําหรับการขนสง่ก๊าซให้กบัลกูค้าในพื .นที ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนลา่ง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊าซ
จากคลงัก๊าซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนสง่ขนาดบรรจ ุ]B ตนัในการขนสง่เพื อไปจดัเก็บและกระจายสนิค้า
ผ่านคลงัก๊าซของบริษัทฯ ในจังหวดัพิจิตร ทั .งนี . ด้วยนโยบายของภาครัฐที ต้องการให้ราคาทนุก๊าซ LPG ในทุกภูมิภาคมี
ราคาเท่ากนัจึงกําหนดให้มีการจ่ายชดเชยค่าขนสง่ให้กบัปตท.สาํหรับก๊าซที ขนสง่จากคลงัปตท.ในจงัหวดัชลบรีุไปยงัคลงั
ก๊าซของปตท. ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงคลงัก๊าซในจงัหวดันครสวรรค์ ทําให้ทางปฏิบตัินั .นปตท. จะให้บริษัทฯ รับก๊าซจาก
คลงัก๊าซบ้านโรงโป๊ะในจังหวดัชลบุรี และขนส่งไปยังคลงัก๊าซปตท.ที จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับค่าขนส่งจากปตท. 
จากนั .นจึงขนส่งไปยังคลงัของบริษัทฯ ที จังหวัดพิจิตรอีกทอดหนึ ง โดยที ในระหว่างการขนส่งไปยงัคลงัปตท.ที จังหวัด
นครสวรรค์นั .นนํ .าก๊าซที ขนสง่ยงัคงเป็นกรรมสทิธิzของปตท.  

ทั .งนี . สําหรับการขนสง่ก๊าซทางบกทั .งหมดของบริษัทฯ นั .นดําเนินการโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากดั ซึ งเป็น
บริษัทย่อยและเป็นผู้ขนสง่ก๊าซ LPG ตามมาตรา ]A ของพระราชบญัญัติการค้านํ .ามนัเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD โดยปัจจุบนั
กลุม่บริษัทมีจํานวนรถขนสง่ก๊าซ LPG ดงันี .  

 

ประเภทรถขนส่ง จาํนวนพาหนะ (คนั) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 

รถบรรทกุหวัลาก 11 15  
รถบรรทกุ 10 ล้อ 14 8 
รถบรรทกุ 6 ล้อ  8 4.3  

 

รถขนสง่สว่นใหญ่มีอายเุฉลี ยประมาณ ]\ – ]B ปี โดยรถขนสง่ของกลุม่บริษัททกุคนัต้องผา่นการขออนญุาตและ
มีการตรวจสภาพรถและถงับรรจุบนรถขนสง่อยา่งสมํ าเสมอตามที กฎหมายกําหนดเพื อความปลอดภยั นอกจากนี .บริษัทฯ 
มีการติดตั .งระบบ GPS เพื อติดตามข้อมลูรถขนสง่แตล่ะคนั ทั .งความเร็วที ใช้ เส้นทางการขนสง่ อตัราการใช้นํ .ามนั การหยดุ
จอดรถ ไปจนถึงตรวจจบัการหยดุรถอย่างกะทนัหนั (Hard Break) โดยเก็บบนัทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ซึ งสามารถ
แสดงผลได้แบบ Real-time การนําระบบ GPS มาใช้นี .ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุและติดตามพฤติกรรมการขบัรถของ
พนกังานขบัรถได้วา่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที กลุม่บริษัทกําหนดไว้หรือไม ่เช่น การขบัรถด้วยความเร็วตามเส้นทางที กําหนด 
และมีการขบัรถในลกัษณะที อาจเป็นอนัตรายหรือไม่ นอกจากนี . ยงัเป็นเครื องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทจุริต
ของพนกังานขบัรถได้ในอีกทางหนึ ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคมุติดตามการขนสง่ดงักลา่ว ทําให้ที ผา่นมาบริษัทฯ ไม่
เคยเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรงและสามารถจดัสง่ก๊าซให้กบัลกูค้าได้ทนัตามกําหนดอยา่งสมํ าเสมอ 
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คลังก๊าซของบริษัทฯ 
 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีคลังเก็บก๊าซ F แห่ง เพื2อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและสาํรองก๊าซ ดังนี 9 

คลังก๊าซ ที2ตั 9ง ปริมาณความจุ (ตนั) 

1. พิจิตร  นิคมอตุสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณโุลก ต. หนองหลมุ 
อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร 

],\\\ 

2. ปทมุธานี* อ. บ้านปทมุ จ. ปทมุธานี 400 
 
หมายเหตุ : * ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตใช้งาน  
 

    
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

ต้นทนุในการจดัหาก๊าซของผู้ ค้าตามมาตรา > ได้แก่ ราคาขายสง่หน้าคลงั และคา่ใช้จา่ยอื นๆ ในการจดัหาเชน่ 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการของผู้ขาย เป็นต้น ทั .งนี .เพื อให้ราคาขายสง่ก๊าซ LPG หน้าโรงกลั น และราคาขายสง่ก๊าซ LPG 
จากคลงัก๊าซของปตท. ที กระจายอยูใ่นภมูิภาคตา่งๆ ทั วประเทศให้มีราคาเทา่กนั รัฐบาลจึงได้ให้กองทนุนํ .ามนัเชื .อเพลงิ
จ่ายชดเชยคา่ขนสง่ก๊าซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊าซของปตท.ทั .ง B แหง่ในจงัหวดั ลาํปาง นครสวรรค์ สรุาษฎร์ธานี และสงขลา 
โดยกรมธุรกิจพลงังานเป็นผู้ กําหนดอตัราการจา่ยเงินชดเชยในแตล่ะคลงัก๊าซ โดยขึ .นอยูก่บัเส้นทางการขนสง่และวิธีการ
ขนสง่  

การจา่ยชดเชยดงักลา่วทําให้ราคาขายสง่ก๊าซ LPG หน้าคลงัของปตท. ในแตล่ะจงัหวดัมีราคาเทา่กนั ปัจจยัที จะ
ทําให้ต้นทนุในการจดัหาก๊าซของผู้ ค้าตามมาตรา > แตกตา่งกนัจึงมาจากคา่ใช้จา่ยอื นๆ ที เกิดขึ .นในการจดัหาและขนสง่
ก๊าซ อาทิเช่น คา่บริการผา่นคลงั  (Throughput) ซึ งเป็นคา่บริการขนถ่ายก๊าซเข้า – ออกจากคลงัก๊าซแตล่ะแหง่ คา่
ขนสง่ระหวา่งคลงัก๊าซ และคา่บริหารจดัการ เป็นต้น  
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ภาพรวมการกาํหนดราคาขายของบริษัทฯ 

 
* หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานได้ประกาศยกเลิกการกําหนดอตัราเงินส่งเข้ากองทนุสําหรับก๊าซที จําหน่ายให้
ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและที ใช้เป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม มีผลตั .งแตว่นัที  A กุมภาพนัธ์ 
ABB` เป็นต้นไป 

 

บริษัทฯ ใช้คลงัก๊าซในจงัหวดัพิจิตรเป็นจดุกระจายสนิค้าและเป็นคลงัสํารองก๊าซ LPG ตามกฎหมายของบริษัทฯ  
โดยปัจจุบนัมีการสาํรองอยูที่  _]B ตนั ซึ งบริษัทฯ มีการตรวจสอบปริมาณก๊าซรับเข้า-ออก ตลอดเวลา ทั .งนี .บริษัทฯ จะต้อง
รักษาปริมาณสํารองก๊าซในแต่ละวนัไม่ตํ ากว่าร้อยละ >\ ของปริมาณสํารองที กําหนดและต้องมีปริมาณเฉลี ยในแต่ละ
เดือนไม่ตํ ากว่าปริมาณสํารองที กําหนด นอกจากนี . บริษัทฯ ได้ให้สิทธิzแก่ บริษัท พลงัอศัวิน จํากดั ในการสํารองก๊าซ LPG 
จํานวน D\\ ตนั โดยบริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่บริการเก็บสาํรองก๊าซ  

สาํหรับคลงัก๊าซของบริษัทฯ ในจงัหวดัปทมุธานี ปัจจุบนักําลงัอยู่ระหว่างการขออนญุาต ซึ งภายหลงัการเปิดใช้
คลงัปทมุธานี จะทําให้บริษัทฯ มีจดุกระจายสนิค้าให้กบัลกูค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื .นที ภาคกลางตอนลา่งเพิ ม
มากขึ .น 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
เนื องจากก๊าซ LPG เป็นสนิค้าที ไมม่ีความแตกตา่งในแตล่ะผู้ผลติ และก๊าซของปตท.ที จําหนา่ยผา่นคลงัภมูิภาค

แตล่ะแหง่มีราคาเทา่กนั ทําให้ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของกลุม่บริษัทซึ งได้แก่ สถานีบริการก๊าซและโรงงานอตุสาหกรรม มี
ความออ่นไหวตอ่การเปลี ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคาก๊าซ LPG ที จําหนา่ยโดยผู้ ค้ามาตรา > แตล่ะราย ผู้ ค้า
มาตรา > จึงกําหนดราคาขายให้ใกล้เคียงกนัเพื อให้สามารถแขง่ขนัทางราคาได้ ปัจจยัด้านราคาจึงมิใช่ปัจจยัหลกัเพียง
อยา่งเดยีวในการแขง่ขนัในธุรกิจจดัหาและจําหนา่ยก๊าซ LPG แตย่งัรวมถงึปัจจยัด้านคณุภาพการบริการและความเชื อถือ
ไว้วางใจในตวัผู้ ค้า ผู้บริหารกลุม่บริษัทจึงได้พิจารณาปัจจยัที มีผลตอ่การแขง่ขนัในธุรกิจ เพื อนํามากําหนดเป็นกลยทุธ์เพื อ
สร้างความแตกตา่งและเสริมความแขง็แกร่งในการแขง่ขนัทางธุรกิจของกลุม่บริษัท ดงันี . 

ราคาหน้าโรงกลั2นและค่าผ่านคลังปตท. 

ค่าขนส่งไปยงัคลังเปลี2ยนถ่ายก๊าซ 

ค่าผ่านคลงัผู้ค้ามาตรา H รายอื2น 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของบริษัท 

ค่าขนส่งไปยงัลกูค้า 

กาํไรที2บริษัทต้องการ 

เงนินําส่งกองทุนนํ 9ามัน * 

ราคาขาย 
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1. การเพิ2มคลังก๊าซเพื2อจัดเกบ็และขนถ่ายก๊าซ 
ในธุรกิจจดัจําหนา่ยก๊าซ LPG นั .นการมีคลงัก๊าซเพื อจดัเก็บและเป็นจดุกระจายสนิค้ามีความสาํคญัอยา่งยิ งตอ่

การแขง่ขนัทั .งในด้านการลดความเสี ยงจากการขาดแคลนก๊าซ การบริหารการขนสง่และต้นทนุคา่ขนสง่ ซึ งจะสง่ผลตอ่
ยอดขายและผลประกอบการโดยตรง เนื องจากการจดัหาก๊าซหรือใช้บริการคลงัก๊าซจากผู้ ค้าตามมาตรา 7 รายอื นนั .นจะทํา
ให้มีคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานเพิ มขึ .น เช่น คา่บริการผา่นคลงั คา่จดัเก็บก๊าซ เป็นต้น ทั .งยงัมีข้อข้อจํากดัในเรื องระยะเวลา
ทําการและปริมาณที จดัซื .อได้จากคลงัก๊าซแตล่ะแหง่ทําให้ขาดความคลอ่งตวัและมีข้อจํากดัในการเพิ มยอดขาย การมคีลงั
ก๊าซเป็นของตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัของผู้ ค้าตามมาตรา >  

กลุม่บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคลงัก๊าซของตนเองจึงได้ลงทนุก่อสร้างคลงัก๊าซเพิ มขึ .นในจงัหวดั
ปทมุธานีซึ งเป็นพื .นที กลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัท โดยคลงัก๊าซดงักลา่วสามารถจกุ๊าซได้ถึง C\\ ตนั และจะย้ายการ
สาํรองพกัก๊าซมายงัคลงัปทมุธานี ซึ งจะชว่ยลดคา่ใช้จ่ายโดยเฉพาะในสว่นคา่บริการผา่นคลงั ลดความเสี ยงจากการขาด
แคลนก๊าซ และสามารถขยายฐานลกูค้าไปยงัพื .นที ทางตอนเหนือและตะวนัตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ งปัจจบุนัยงัไมม่คีลงัของ
ผู้ ค้ามาตรา > รายใดตั .งอยูใ่นพื .นที ดงักลา่ว  

 
2. การขนส่งก๊าซที2ทันต่อเวลา 
สาํหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอตุสาหกรรมซึ งเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ นั .น ความนา่เชื อถือของผู้จดั

จําหนา่ยก๊าซในการที จะจดัหาและจดัสง่ก๊าซให้ทนัตอ่ความต้องการใช้งานนั .น มีความสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งมาก
เพื อไมใ่ห้เกิดการขาดแคลนก๊าซซึ งจะกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ แม้วา่โดยทั วไปลกูค้าจะมีการวางแผนสั งซื .อก๊าซ LPG 
ลว่งหน้าแตส่าํหรับลกูค้าสถานีบริการซึ งมีปริมาณการขายในแตล่ะช่วงเวลาที ไมแ่นน่อน ทําให้มกัมีกรณีที ลกูค้ามีความ
ต้องการสั งซื .อก๊าซเร่งดว่น โดยเฉพาะลกูค้าในเขตกรุงเทพฯ ซึ งมีข้อจํากดัในด้านระยะเวลาขนสง่ โดยสามารถนํารถบรรทกุ
ก๊าซเข้าได้ระหวา่งเวลา AA.\\ น. – _.\\ น. เทา่นั .น ความสามารถในการจดัหาก๊าซและการบริหารการขนสง่ของผู้จดั
จําหนา่ยก๊าซจงึเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความไว้วางใจให้กบัลกูค้าและรักษาฐานลกูค้าไว้ได้ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการสร้างความเชื อถือในการดาํเนินธุรกิจ โดยอาศยัความชํานาญในการบริหารการ
ขนสง่จากประสบการณ์ในธุรกิจขนสง่ก๊าซกวา่สบิปี การมจํีานวนรถขนสง่ก๊าซเพื อให้สามารถรองรับปริมาณการสั งซื .อที 
เพิ มขึ .น รวมไปถงึการก่อสร้างคลงัก๊าซในจงัหวดัปทมุธานีเพื อสาํรองก๊าซและใช้เป็นจดุขนถา่ยก๊าซ เพื อให้มั นใจได้วา่จะ
สามารถจดัหาและขนสง่ให้กบัลกูค้าได้ตลอดเวลา 

 
3. การให้บริการแก่ลกูค้าอย่างใกล้ชดิและครบวงจร 
การให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งใกล้ชิดและนําเสนอบริการแบบครบวงจรให้กบัลกูค้าเป็นหนึ งในปัจจยัสาํคญัที สร้าง

ความแตกตา่งให้กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยในสว่นของธุรกิจจดัจําหนา่ยและขนสง่ก๊าซ LPG นั .น บริษัทฯ มี
นโยบายให้ทีมงานฝ่ายขายตดิตอ่ประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมํ าเสมอ เพื อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและกระตุ้น
ให้เกิดการสั งซื .อ นอกจากนี .การที บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกบัก๊าซ LPG หลายธุรกิจ ทําให้สามารถนําเสนอบริการ
อื นๆ เพิ มเติมนอกเหนือจากการจําหนา่ยและบริการขนสง่ก๊าซ LPG เพื ออํานวยความสะดวกให้กบัลกูค้าสถานีบริการและ
โรงงานอตุสาหกรรม เช่น บริการติดตั .งระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภยัตามที กฎหมายกําหนด 
และการจดัอบรมบคุลากรในด้านความปลอดภยั เป็นต้น  
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4.  การบริหารต้นทุนที2มีประสทิธิภาพ 
ด้วยลกัษณะของผลติภณัฑ์ที ไมม่ีความแตกตา่งในแตล่ะผู้ผลติ ทําให้ผู้ ค้าก๊าซ LPG ต้องพยายามควบคมุราคา

ขายให้อยูใ่นระดบัที สามารถแขง่ขนัได้ การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทนุก๊าซ LPG ต้นทนุคา่ขนสง่และ
คา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการจงึมีสว่นกระทบตอ่ความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทอยา่งมาก บริษัทฯ จึงใช้
แนวทางตา่งๆ เพื อควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว อาทิเชน่ การวางแผนการจดัหาและขนสง่ก๊าซ LPG จากแหลง่ที มี
ต้นทนุก๊าซและต้นทนุการขนสง่ตํ าที สดุ การกําหนดเส้นทางและตดิตามรถขนสง่ด้วยระบบ GPS เพื อตรวจสอบเส้นทางการ
ขนสง่และความเร็วที ใช้ไปจนถงึการกําหนดปริมาณนํ .ามนัที เหมาะสมในแตล่ะเที ยวเพื อให้การบริหารต้นทนุคา่ขนสง่เป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สาํหรับด้านคา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการนั .น บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์รวมศนูย์โดยรวมเอาหนว่ยงานสนบัสนนุการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทั .งหมดไว้ที บริษัทฯ เพียงแหง่เดียว เพื อลดจํานวนบคุลากร ลดความซํ .าซ้อน และ
เพิ มประสทิธิภาพในการทํางาน โดยมีการคิดคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการระหวา่งกนัตามความเหมาะสม 

 

5. การขยายธุรกิจสถานีบริการ 
บริษัทฯ มีนโยบายขยายการดําเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจสถานีบริการมากขึ .นเพื อให้สามารถเข้าถงึผู้บริโภคขั .นสดุท้าย

โดยตรง ซึ งจะช่วยเพิ มอตัราการทํากําไรให้กบับริษัทฯ 

กลุม่บริษัทจงึได้มีนโยบายขยายสว่นธุรกิจจดัจําหนา่ยก๊าซไปยงัธุรกิจสถานีบริการภายหลงัการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เพื อเพิ มอตัราการทํากําไรและโอกาสในการสร้างรายได้อื นๆ เช่น คา่เชา่ที ภายในสถานีบริการ เป็นต้น 
และยงัเป็นการพฒันาตราสนิค้า “แชมป์เปี.ยนแก๊ส” ให้เป็นที รู้จกัมากขึ .นในหมูผู่้บริโภค นอกจากนี . บริษัทฯ ยงัให้ความ
สนบัสนนุแก่ลกูค้าสถานีบริการที เป็นตวัแทนค้าตา่งของบริษัทฯ เพื อติดตั .งป้ายเครื องหมายการค้า “แชมป์เปี.ยนแก๊ส” ของ
บริษัทฯ เช่น การสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการตกแตง่สถานีบริการ เป็นต้น เพื อเป็นการสร้างการรับรู้ตราสนิค้า (Brand 
Awareness) ของกลุม่บริษัท โดยปัจจบุนัมีสถานีบริการก๊าซซึ งเป็นตวัแทนค้าตา่งของบริษัทฯ และใช้เครื องหมายการค้า 
“แชมป์เปี.ยนแก๊ส” จํานวนทั .งสิ .น l ราย 

ทั .งนี . ในปัจจบุนันโยบายพลงังานยงัมคีวามไมช่ดัเจนในสว่นของคา่การตรลาดของสถานีบริการ บริษัทฯ จึงชะลอ
การลงทนุในสถานีบริการจนกวา่นโยบายจะชดัเจนมากขึ .น 
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ภาวะอุตสาหกรรม  
 

ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรือก๊าซ LPG ถกูนําไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชื .อเพลิงพลงังาน
ทั .งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคานํ .ามันเชื .อเพลิงที 
ปรับตวัสงูขึ .น เนื องจากการเติบโตในภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และจากการที ผู้ใช้รถยนต์หนัมาใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื .อเพลิง
ยานยนต์ทดแทนการใช้นํ .ามันซึ งปรับราคาสูงมากขึ .นจากการที ก๊าซ LPG มีอตัราสิ .นเปลืองน้อยกว่าและมีราคาถูกกว่า
นํ .ามนัเบนซิน อนัเป็นผลจากการนโยบายการควบคมุราคาก๊าซ LPG ของภาครัฐ 

 

ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคการขนส่ง 
ในปี ABBD – ABB> ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในภาคการขนสง่มแีนวโน้มเพิ มขึ .นอยา่งตอ่เนื อง ดงัจะเห็นได้จาก

ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในระหวา่งปี ABBD – ABB> ที ปรับเพิ มขึ .นจาก \.> ล้านตนัตอ่ปี เป็น ].l> ล้านตนัตอ่ปี ทั .งนี .ในปี 
ABB> มีปริมาณการใช้ LPG เพิ มขึ .นถึงร้อยละ ]] จากปีก่อน สว่นหนึ งเป็นผลมาจากมาตรการเข้มงวดตรวจสอบและ
ปราบปรามการลกัลอบจําหนา่ย LPG ผิดประเภท ทําให้การลกัลอบนํา LPG ภาคครัวเรือนเพื อมาจําหนา่ยให้กบัภาคขนสง่
มีปริมาณลดลง สง่ผลให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคการขนสง่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ .น นอกจากนี .สาเหตหุนึ งของ
ปริมาณการใช้ก๊าซที เพิ มขึ .นมาจากการที ผู้ใช้รถยนต์เบนซินและดเีซลหนัมาติดตั .งระบบก๊าซ LPG มากขึ .นเนื องจากราคา
นํ .ามนัเบนซินที ปรับตวัสงูขึ .นตามราคาตลาดโลก  

 

การกาํหนดราคาก๊าซ LPG 

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG ในปัจจบุนัเป็นแบบกึ งลอยตวั โดยภาครัฐยงัคงควบคมุราคาขาย ณ โรงกลั น และให้
ผู้ ค้าเป็นผู้ กําหนดราคาขายปลกีโดยภาครัฐเป็นผู้ กําหนดอตัราเงินสมทบกองทนุนํ .ามนัเชื .อเพลงิสาํหรับก๊าซ LPG ที ใช้ใน 
ภาคการขนสง่ ภาคครัวเรือน และภาคอตุสาหกรรม สง่ผลให้ราคาขายปลกีก๊าซ LPG ในแตล่ะภาคเศรษฐกิจมีความ
แตกตา่งกนั  

 
 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG 
แม้วา่ภาครัฐจะมกีารปรับราคาก๊าซ LPG ในภาคเศรษฐกิจตา่งๆ สงูขึ .น แตป่ริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG 

ยงัคงเพิ มขึ .นอยา่งตอ่เนื องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมภายในประเทศที สง่ผลให้มีความต้องการใช้
พลงังานเพิ มมากขึ .น ประกอบกบัราคานํ .ามนัที มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ .นสง่ผลให้ภาคอตุสาหกรรมและภาคการขนสง่หนัมา
ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื .อเพลงิมากยิ งขึ .น ทําให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG ยงัคงปรับตวัเพิ มขึ .นอยา่งตอ่เนื อง  
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การแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด  
  
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ ค้าก๊าซ LPG ซึ งได้รับอนญุาตตามมาตรา > ที จําหน่ายก๊าซ LPG เพื อใช้เป็นเชื .อเพลิงใน
ภาคอตุสาหกรรม การขนสง่และครัวเรือน ทั .งสิ .น ]> ราย ดงันี . 

 (หน่วย : พันตัน) 

 
ชื2อ 

ปี FGGG ปี FGG] ปี FGGH 
ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

] บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 1,828.27  38.80  1,698.64   35.57  A,086.79 37.00 
A บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากดั  877.73  18.63   817.89   17.13  665.38 11.80 
D บริษัท ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคิลัส์ จํากดั 

(มหาชน)  598.28  12.70   599.15   12.55  B>`.`] 10.26 
C บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จํากดั (มหาชน)  651.75  13.83   604.26   12.65  BCA.C_ 9.62 
B บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากดั - - - - 491.54 8.72 
_ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั น จํากดั (มหาชน)  228.12   4.84   257.31   5.39  281.55 4.99 
> บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากดั  121.76   2.58   179.68   3.76  202.48 3.59 
` บริษัท พลงัอศัวิน จํากดั 17.40   0.37  134.01  2.81  137.56 2.44 
l บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จํากดั 76.07   1.61  111.53   2.34  119.95 2.13 
]\ บริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี  จํากดั (มหาชน) - - - - 103.81 1.84 
]] บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั น จํากดั 17.28   0.37  76.12   1.59  96.09 1.70 
]A บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จํากดั   56.04   1.19   55.14   1.15  >A.lD 1.29 
]D บริษัท อโูนแ่ก๊ส จํากดั   35.08   0.74   48.02   1.01  _C.DB 1.14 
]C บริษัท แสงทองปิโตรเลยีม จํากดั  82.09   1.74   73.93   1.55  _A.]B 1.10 
DG บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 48.56 1.03 56.09 1.17 GG.6E 0.98 
]_ บริษัท ยไูนเต็ดแก๊ส จํากดั   9.28   0.20   22.56   0.47  CA.]> 0.75 
]> บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  40.34   0.86   35.12   0.74  Al.]l 0.52 
]` บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน)  4.15   0.09   6.03   0.13  >.AB 0.13 
]l บริษัท พลงังานบริสทุธิz จํากดั (มหาชน)  20.13   0.43  -  -   - - 
 รวม 4,712.33  100.00  4,775.48  100.00  5,639.85 100.00  

 
ที2มา :   กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ผู้ ค้าตามมาตรา > สามารถจําแนกออกเป็น A กลุม่ตามสว่นแบง่การตลาด คือ ผู้ ค้าตามมาตรา > รายใหญ่ ซึ งแต่
ละรายมีสว่นแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ ]\ ปัจจุบนัมีทั .งหมด C ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) บริษัท สยาม
แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิ
คลัส์ จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จํากัด 
(มหาชน) รวมกนัเป็นบริษัท ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ยี  จํากดั (มหาชน)) ซึ งมีสว่นแบง่การตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ >] และ
ผู้ ค้าตามมาตรา > ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึ งมีสว่นแบง่การตลาดรวมกนัประมาณร้อยละ Al 

ทั .งนี .ผู้ ค้าตามมาตรา > รายใหญ่เป็นผู้ ผลิต / ผู้ ค้ารายใหญ่ ที มีรายได้หลกัจากการจําหน่ายก๊าซ LPG ในภาค
ครัวเรือน (ก๊าซหงุต้ม) เป็นหลกั ในขณะที ผู้ ค้าตามมาตรา > ขนาดกลางและขนาดเล็กจะมุ่งเน้นการค้าก๊าซ LPG เพื อเป็น
เชื .อเพลงิยานยนต์เป็นหลกั อาทิเช่น บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จํากดั บริษัท พลงัอศัวิน จํากดั บริษัท ไทยแก๊ส คอร์
ปอเรชั น จํากดั และบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จากการเพิ มขึ .นของปริมาณความต้องการใช้ประกอบกบัแนวโน้มการปรับราคาลอยตวัของก๊าซ LPG โดยเฉพาะใน

สว่นของก๊าซหงุต้มและเชื .อเพลงิยานยนต์ สง่ผลให้มีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้าสูธุ่รกิจเพิ มมากขึ .น ดงัจะเห็นได้จากจํานวน
ผู้ ค้าก๊าซ LPG ตามมาตรา > ที เพิ มขึ .นจาก ]C รายในปี ABBC เป็น ]> รายในปี ABB> นอกจากนี . ผู้ ค้าตามมาตรา > ราย
ใหญ่ยงัมีแนวโน้มเข้าสูธุ่รกิจสถานีบริการก๊าซ LPG มากขึ .นตามจํานวนยานยนต์ที ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื .อเพลงิที เพิ มมากขึ .น 
สง่ผลให้จํานวนสถานีบริการก๊าซ LPG ปรับตวัเพิ มขึ .นจาก 1,037 สถานีในปี ABBC เป็น ],`_\ สถานีในปี ABB>  

การเพิ มขึ .นของจํานวนผู้ประกอบการดงักลา่วส่งผลให้มีการแข่งขนัในธุรกิจเพิ มสงูมากขึ .น อย่างไรก็ตาม ในการ
ดําเนินธุรกิจจดัหาและจําหน่ายก๊าซ LPG ให้กบัสถานีบริการ โรงงานอตุสาหกรรม ไปจนถึงโรงบรรจุก๊าซนั .น จะต้องได้รับ
อนญุาตตามมาตรา > ของพระราชบญัญัติการค้านํ .ามนัเชื .อเพลิง พ.ศ. ABCD ซึ งผู้ขออนญุาตจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ดงันี . 

 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา H 

- มีทนุจดทะเบียนมากกวา่ 50 ล้านบาท และมีเงินทนุหมนุเวียนตั .งแต ่100 ล้านบาทขึ .นไป  
- มีปริมาณการค้าประจําปีตั .งแต ่5\,000 ตนัขึ .นไป ซึ งต้องแจ้งตอ่กรมธุรกิจพลงังาน 
- มีการสาํรองก๊าซในอตัราร้อยละ ] ของปริมาณการค้าประจําปี  
 ด้วยข้อกําหนดทางคุณสมบัติของผู้ อนุญาตดังกล่าว ทําให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ งขึ .น 

นอกจากนี .การแข่งขนัในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขนัทางราคาเทา่นั .นแต่ยงัรวมถึงการแข่งขนัในด้านคณุภาพ
การบริการ ความรวดเร็วในการขนสง่ก๊าซ รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคอื นๆ แก่ลกูค้า ซึ งจะทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่
แขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายเดิมที อยูใ่นธุรกิจได้ลาํบากมากขึ .น  

นอกจากนี .การแข่งขนัในธุรกิจจดัจําหน่ายก๊าซ LPG ระหว่างผู้ ค้ามาตรา > ไม่ใช่การแข่งขนัด้านราคาเพียงอย่าง
เดียว คณุภาพของการบริการยงัเป็นสิ งสาํคญั นอกจากนี .การขยายธุรกิจทั .งในเชิงกว้างและเชิงลกึไปยงัธุรกิจที เกี ยวข้องกบั
การจดัจําหน่ายก๊าซ LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตั .งระบบก๊าซสําหรับยานยนต์และอตุสาหกรรม เป็นต้น 
เป็นการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย และทําให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที ครอบคลมุและครบวงจรให้กบัลกูค้าที 
ช่วยสร้างคณุคา่ในธุรกิจและสร้างความแตกตา่งจากผู้ประกอบการรายอื นในอตุสาหกรรม 
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กฎหมายและหน่วยงานกาํกับที2เกี2ยวข้อง 
จากการที บริษัทฯ เป็นผู้ ค้าตามมาตรา > และ GG เป็นผู้ขนสง่นํ .ามนัเชื .อเพลงิตามมาตรา ]A ของพระราชบญัญตัิ

การค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCD จึงมีหน้าที ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที เกี ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศ
ที สาํคญั ดงันี . 

1. พระราชบญัญตักิารค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCD และพระราชบญัญตัิการค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ (ฉบบัที  A) พ.ศ. 
ABB\  

2. พระราชบญัญตัคิวบคมุนํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. ABCA  
3. พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกนัภาวการณ์ขาดแคลนนํ .ามนัเชื .อเพลงิ พ.ศ. AB]_ 
4. พระราชบญัญตักิารนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ABAA 
5. กฎกระทรวงพลงังาน และประกาศกระทรวงพลงังานวา่ด้วยเรื องที เกี ยวข้องกบัการค้าและการขนสง่นํ .ามนั

เชื .อเพลงิ 
 

ผลกระทบต่อสิ2งแวดล้อม 
ในการดําเนินธุรกิจจดัหา จดัจําหนา่ยและขนสง่ก๊าซ LPG ของบริษัทฯ  ในแตล่ะขั .นตอนการดาํเนินงานตั .งแตก่าร

จดัหา จดัเก็บ และขนสง่ก๊าซ LPG นั .น ไมม่ีกระบวนการใดที มีการปลอ่ยของเสยีทิ .งลงสูส่ิ งแวดล้อมภายนอก อยา่งไรก็ตาม 
ด้วยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทที เกี ยวข้องกบัการจดัเก็บและขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัติาม
กฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ในด้านที เกี ยวกบัความปลอดภยัที ออกโดยหนว่ยงานกํากบัที เกี ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจ
พลงังาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมการขนสง่ทางบก และนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพื อป้องกนั
อนัตรายที อาจเกิดขึ .นกบัสขุภาพและสิ งแวดล้อม ทั .งนี . ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทใดในกรณีที เกี ยวข้องกบัสิ งแวดล้อม 

 

งานระหว่างส่งมอบ 
 

-ไมม่ี- 
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ธุรกจิบริการตดิตั 9งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซ
ในอุตสาหกรรม  

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจบริการติดตั .งระบบก๊าซในรถยนต์ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ไปจนถึงการ
จําหน่ายอปุกรณ์ที เกี ยวข้องกับระบบก๊าซ โดยบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากดั: TT เป็นผู้ดําเนินการ
โดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณ ร้อยละ 13.00   ร้อยละ 6.18 และร้อยละ 5.\\  ของรายได้จากการขายและบริการของกลุม่
บริษัทระหว่างปี 255B – 2557 อย่างไรก็ตาม เมื อพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการแล้วพบว่า TT มีผลกําไรในปี 2557 ใน
สดัสว่นประมาณร้อยละ 3 ของกําไรสทุธิของกลุม่บริษัท เนื องจากจากการปรับลดลงของรายได้ของ TT และการเพิ มขึ .นของ
ผลกําไรจากธุรกิจจดัจําหนา่ยก๊าซ LPG ของกลุม่บริษัท 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

การให้บริการของ TT สามารถจําแนกได้เป็น 2 ลกัษณะตามประเภทของลกูค้าและลกัษณะของงาน คือ การ
ติดตั .งระบบก๊าซในรถยนต์และการก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซสาํหรับโรงงานอตุสาหกรรม โดยสดัสว่นรายได้ของ TT สาํหรับการ
ให้บริการทั .ง 2 ประเภทระหวา่งปี 255B –ABB> สามารถสรุปได้ดงันี . 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ติดตั .งระบบก๊าซในรถยนต์ _l._`% C_.]>% AB.D\% 
ก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม D\.DA% BD.`D% >C.>\% 

 
1. การให้บริการติดตั 9งระบบก๊าซในรถยนต์ 

TT ให้บริการติดตั .งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื .อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั วไปโดยใช้อปุกรณ์ควบคมุการจ่าย
ก๊าซยี ห้อ Zavoli ซึ งเป็นผลิตภณัฑ์ของประเทศอิตาลี ซึ งการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT นั .น สามารถจําแนกได้เป็น 3 
ระบบ คือ 

 

 ระบบ เชื 9อเพลิง 

1. ระบบเชื .อเพลงิ 2 ชนิด 

 (Bi-fuel) 

เครื องยนต์เบนซิน ติดตั .งระบบก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) หรือระบบก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยผู้ ใช้รถยนต์สามารถเลือกการใช้เชื .อเพลิงเบนซิน 
หรือ เชื .อเพลงิก๊าซธรรมชาติที เจ้าของรถยนต์ติดตั .งได้ด้วยตนเอง 

2. ระบบเชื .อเพลงิร่วมกนั  

(Dual-fuel) 

เครื องยนต์ดีเซล ติดตั .งระบบก๊าซ ธรรมชาติอดั (NGV) โดยจ่ายเชื .อเพลิงดีเซล
และ NGV พร้อมกนั ในอตัราสว่นผสมที เหมาะสม  

3. ระบบใช้เชื .อเพลงิก๊าซธรรมชาติ
อดั (NGV) หรือระบบก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เพียง
อยา่งเดยีว (Dedicated) 

การดดัแปลงเครื องยนต์ดีเซล เพื อใช้เชื .อเพลงิระบบก๊าซธรรมชาติอดั (NGV) ซึ ง
สว่นใหญ่เป็นรถบรรทกุหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ที ใช้เชื .อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ
อดั (NGV)  



 

23 
 

 
ทั .งนี . ในการให้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ TT จะมีพนกังานคอยให้คําแนะนําแก่ลกูค้าเพื อแนะนําระบบก๊าซ

รถยนต์ที เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าภายในงบประมาณที กําหนด โดยมีจุดให้บริการติดตั .ง 2 แห่ง คือ ที 
สาํนกังานใหญ่ บางแค และที สาํนกังานสาขา จ.สมทุรปราการ ซึ งสามารถรองรับการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ได้ประมาณ 
200 คนัตอ่เดือน ทั .งนี .บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการแตง่ตั .งร้านติดตั .งก๊าซรถยนต์ทั วไปให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด
เพื อควบคมุคณุภาพการตดิตั .งระบบก๊าซรถยนต์ให้ได้ตามมาตรฐานเดยีวกนั นอกจากการให้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์
แล้ว บริษัทฯ มีการจําหนา่ยอปุกรณ์ควบคมุการจ่ายก๊าซ และ อะไหล ่ให้แก่ลกูค้าทั วไปอีกด้วย 

 

 ตัวอย่าง  อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื 9อเพลิง NGV / LPG 

  

 

 
 

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื 9อเพลิง 
NGV สาํหรับเครื2องยนต์ 4 สูบ 

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื 9อเพลิง 
NGV สาํหรับเครื2องยนต์ 6 สูบ 

ถงัก๊าซ NGV 

 

  ตัวอย่าง  อุปกรณ์  อะไหล่ที2จาํหน่ายให้แก่ลกูค้า 

 
  

หัวฉีดก๊าซ NGV หม้อต้มระบบหัวฉีด กล่องควบคุมการฉีดจ่ายก๊าซ 

 

การประกอบธุรกิจบริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์นั .น จะต้องได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางบกในการเป็นผู้
ติดตั .งสว่นควบและเครื องอปุกรณ์ของรถที ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั (NGV) และรถที ใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เป็นเชื .อเพลงิ
โดยใบอนญุาตในการตดิตั .งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT ที สาํนกังานใหญ่ และสาขาสมทุรปราการสามารถสรุปได้ดงันี . 
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 ใบอนุญาตตดิตั 9งอุปกรณ์จ่ายเชื 9อเพลิง LPG และ NGV จากกรมการขนส่งทางบก 

 
ประเภท

รถ 
ประเภทเครื2องยนต์ ประเภทอุปกรณ์ก๊าซที2ตดิตั 9ง 

สาํนกังานใหญ่ รถยนต์ เบนซิน ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) / ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) 

 รถขนสง่ ไมร่ะบ ุ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 
สมทุรปราการ รถยนต์ ดีเซลและเบนซิน ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) / ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) 
 รถขนสง่ ไมร่ะบ ุ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

 

  จาํนวนรถยนต์ที2 TT ให้บริการติดตั 9งระบบก๊าซระหว่างปี 255G – 255H สามารถแสดงได้ดังนี 9 
 ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

ระบบ NGV 615 278 ll 
ระบบ LPG 581 206 ]C] 
รวม 1,196 484 FdS 

 

2. งานก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม 
TT ให้บริการงานติดตั .งระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม ได้แก่ การก่อสร้างคลงัก๊าซ การเดินระบบทอ่ก๊าซในคลงัก๊าซ 

โรงบรรจกุ๊าซ สถานีบริการก๊าซ รถบรรทกุก๊าซ ตลอดจนระบบทอ่ก๊าซภายในโรงงานอตุสาหกรรม รวมทั .งร้านอาหารหรือ
ห้างสรรพสนิค้าที ใช้ก๊าซเป็นเชื .อเพลงิในการหงุต้ม ทั .งที เป็นลกัษณะถงัเก็บและจา่ยก๊าซขนาด 1 ตนัถึง 4.3 ตนั และที เป็น
กลุม่ถงัก๊าซ 48 กิโลกรัม ภายใต้การกํากบัดแูล ออกแบบ คํานวณ โดยทีมวิศวกรที มีความชํานาญและประสบการณ์ โดย
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้านการผลติ ติดตั .ง และ การขาย จากสถาบนั UKAS  

 

   
การเดนิระบบท่อก๊าซ               

 ในคลังก๊าซ 

การเดนิระบบท่อก๊าซ                          
ในสถานีบริการ 

การติดตั 9งถงัก๊าซขนาดใหญ่        

 ในรถบรรทุกก๊าซ 
 

นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรมแล้ว TT มีการจําหนา่ยอปุกรณ์ก๊าซสาํหรับโรงบรรจกุ๊าซ 
สถานีบริการ รถขนก๊าซ โรงงานอตุสาหกรรมที ใช้ก๊าซเป็นเชื .อเพลงิ ให้แก่ลกูค้าทั วไป โดยอปุกรณ์ที  TT จําหนา่ยเป็น
อปุกรณ์สามารถแบง่ได้ 2 ประเภทคือ 
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1) อุปกรณ์ที2 TT ซื 9อมาจากตัวแทนจาํหน่ายรายอื2น 
ซึ งเป็นอุปกรณ์ที ได้รับมาตรฐานเป็นที ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที ผลิตจาก

ตา่งประเทศ และมีตวัแทนจําหนา่ยในประเทศไทย เช่น ยี ห้อ Rego, Fischer , Blackmerเป็นต้น โดยอปุกรณ์ดงักลา่วเป็น
อุปกรณ์ที  TT ใช้ในงานให้บริการติดตั .งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม และนํามาจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั วไปในกรณีลูกค้า
ต้องการ 

 

ตัวอย่าง  อุปกรณ์ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที2บริษัทฯมีการจาํหน่าย 
 

  
                           วาล์วนิรภยั          วาล์วควบคุมการไหลของก๊าซ 

 

2) อุปกรณ์ที2 TT ผลิตเองเพื2อจาํหน่าย 
เป็นอปุกรณ์ที บริษัทฯ ทําการพฒันาขึ .น หรือปรับปรุงขึ .น จากเดิมที ต้องทําการนําเข้าจากต่างประเทศซึ งมีราคา

แพง เช่นเครื องเตือนก๊าซรั วในท้องตลาด โดย TT ทําการพฒันาแผงวงจรไฟฟ้าเพื อผลติเครื องเตือนก๊าซรั วร่วมกบัอาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั .งในอุปกรณ์ส่วนใหญ่สามารถผลิตและจัดหาได้ในประเทศไทย โดยทําการนําเข้าเฉพาะเครื อง
เซ็นเซอร์ตรวจจบัก๊าซรั วนําจากประเทศญี ปุ่ น ข้อต่อสวมเร็ว (Coupling) หวัท่อรับก๊าซ และฝาครอบหวัท่อรับก๊าซ ซึ งใช้ใน
การสวมเพื อสง่และรับก๊าซ LPG โดย TT สั งทําทองเหลอืง อลมูิเนียม หรือ สแตนเลส ที หลอ่ขึ .นรูปชื .นเดียวจากภายนอกมา
กลงึให้ได้ขนาดตามที กําหนด ทําให้สนิค้าของ TT มีความคงทนไมแ่ตกหกัง่ายเพราะหลอ่ขึ .นเป็นชิ .นเดียว 
 

ตัวอย่าง  อุปกรณ์ก๊าซ LPG อุตสาหกรรมที2บริษัทฯผลติและประกอบเพื2อจาํหน่าย 
 

  
           ข้อต่อสวมเร็ว / หัวท่อรับก๊าซ /  

     ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ  

เครื2องเตอืนก๊าซรั2 ว 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ในการประกอบธุรกิจให้บริการตดิตั .งระบบก๊าซรถยนต์ ก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรมและจําหนา่ยอปุกรณ์
นั .น บริษัทฯกําหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด ซึ งสามารถสรุปได้ดงันี . 

 

 งานตดิตั 9งระบบก๊าซในรถยนต์ งานก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย ผู้ใช้บริการติดตั .งก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ งสว่น
ใหญ่เป็นบคุคลธรรมดาทั วไป  
ผู้ใช้บริการติดตั .งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV เพื อลด
ต้นทุนค่าเชื .อเพลิง เช่น รถบริการสาธารณะ รถ
ของหนว่ยงานสาํนกังานตา่งๆ เป็นต้น 

ผู้ประกอบการที มีความเกี ยวข้องกับระบบ
ก๊าซ เช่น ผู้ ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว, โรงงาน
อตุสาหกรรมที ใช้ก๊าซเป็นเชื .อเพลงิและศนูย์
อาหารของห้างโมเดิร์นเทรด ที มีการใช้ก๊าซ 
LPG เป็นเชื .อเพลงิในการหงุต้ม 

ช่องทางการจําหนา่ย การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสารที 
เกี ยวข้องกบัแก๊สรถยนต์ เช่น นิตยสารแก๊สไทย 
การประชาสมัพนัธ์ผ่านวิทยชุุมชน การจดัแสดง
สนิค้าตามพื .นที โมเดอร์นเทรดตา่งๆ  
สําหรับ NGV จะมีการช่องทางการจําหน่าย
เพิ มเติม ผ่านสมาคมรถเช่า สหกรณ์รถแท๊กซี 
หรือหน่วยงานต่างๆ ที มีรถยนต์ส่วนกลาง ซึ ง
กลุ่มบริษัทมีพนกังานที รับผิดชอบในการติดต่อ
เพื อนําเสนอระบบก๊าซรถยนต์ให้แก่ลูกค้า 2 
ทา่น 

ติดต่อโดยตรงโดยกลุ่มบริษัทมีพนักงาน
ของบริษั ทฯที รับ ผิดชอบในการติดต่อ
โดยตรงกบัลกูค้า   

นโยบายการกําหนดราคา กํ า ห น ด รา ค า โด ย ต้ น ทุ น ส่ ว น เพิ ม   แ ล ะ
เทียบเคียงราคากบัผู้ประกอบการรายอื น ๆ  ใน
อตุสาหกรรม 

กําหนดราคาในลกัษณะต้นทนุสว่นเพิ มโดย
การประเมินระยะเวลาทํางาน  และต้นทุน
คา่สนิค้าแยกตามแตล่ะงาน 

 
 
กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 
 

การประกอบธุรกิจให้บริการติดตั .งระบบก๊าซ ทั .งในสว่นของก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรมนั .น 
บริษัทฯให้ความสาํคญัในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ที มีคณุภาพเป็นที ยอมรับและเชื อถือได้ เพื อรักษาคณุภาพของงาน และลด
ต้นทนุในการให้บริการภายหลงัการขาย รวมทั .งเพื อสร้างภาพลกัษณ์ที นา่เชื อถือ  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

การให้บริการติดตั 9งระบบก๊าซรถยนต์  
อปุกรณ์หลกัในการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ประกอบด้วย อปุกรณ์ในการติดตั .งระบบก๊าซ ถงัก๊าซระบบต่างๆ และวสัดุ
สิ .นเปลอืงตา่งๆ ทั .งนี . TT ตระหนกัถึงความสําคญัในเรื องของระบบความปลอดภยั รวมทั .งให้อปุกรณ์ต่างๆ มีอายกุาร
ใช้งานที เหมาะสมกับอายุของรถยนต์จึงนําเข้าอปุกรณ์ในการติดตั .งจากประเทศอิตาลีเป็นหลกั ในสว่นของถังก๊าซ
ระบบต่างๆ นั .น บริษัทฯทําการจดัหาโดยซื .อจากผู้ผลิตในประเทศสําหรับถงัก๊าซเพื อติดตั .งระบบ LPG และทําการซื .อ
จากผู้ผลติในตา่งประเทศซึ งปัจจบุนัมีการตั .งบริษัทยอ่ยในประเทศไทยสาํหรับถงัก๊าซเพื อติดตั .งระบบ NGV 
 

การให้บริการติดตั 9งท่อก๊าซอุตสาหกรรม  
อปุกรณ์หลกัในการติดตั .งระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม ประกอบด้วย ทอ่ก๊าซ และอปุกรณ์เกี ยวเนื องเพื อเพิ ม
ประสทิธิภาพหรือความคลอ่งตวัในใช้งาน เช่น การติดตั .งระบบหม้อต้มก๊าซอตุสาหกรรม เพื อเปลี ยนสถานะของก๊าซ
จากของเหลวให้เป็นก๊าซ, การติดตั .งระบบปรับปริมาณก๊าซ, การติดตั .งเครื องเตือนสญัญาณการรั วของก๊าซเพื อเพิ ม
ความปลอดภยั เป็นต้น ทั .งนี . ในการจดัหาผลติภณัฑ์และอปุกรณ์ดงักลา่ว บริษัทฯ ทําการซื .อทอ่ก๊าซจากผู้ผลติใน
ประเทศ ในสว่นของอปุกรณ์ที เกี ยวเนื องในการตดิตั .งนั .นสว่นใหญ่จะเป็นการซื .อจากตวัแทนจําหนา่ยของผู้ผลติใน
ตา่งประเทศที มาตั .งในประเทศไทย  
 

• กระบวนการให้บริการ 

การให้บริการของ TT สาํหรับการติดตั .งระบบก๊าซ สามารถอธิบายพอสงัเขปได้ดงันี .  
 

การให้บริการติดตั 9งระบบก๊าซรถยนต์ 
1. พนกังานของบริษัทฯ ให้คาํแนะนําเรื องระบบก๊าซรถยนต์แก่ลกูค้า เพื อให้ลกูค้าพิจารณาความต้องการรวมทั .ง

ประเมินคา่ใช้จ่ายที เกี ยวข้องและนําเสนอระบบก๊าซรถยนต์ที เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า  
2. ให้บริการในการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ โดยทั วไป จะใช้เวลา 2 วนัทําการ ซึ งกลุม่บริษัทจะดาํเนินการติดตั .ง

ระบบก๊าซและทําการออกใบรับรองการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ รวมทั .งใบรับรองความปลอดภยัในการติดตั .ง 
เพื อให้ลกูค้าใช้เป็นเอกสารประกอบการยื นแจ้งการเปลี ยนแปลงระบบเชื .อเพลงิตอ่กรมขนสง่ทางบก 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มกีารให้บริการตดิตั .ง 2 แหง่ คือ ที สาํนกังานใหญ่ และสาขาสมทุรปราการ โดยมี
การวา่จ้างช่างติดตั .งซึ งเป็นบคุคลภายนอก จํานวน 4 ทีม ในการให้บริการติดตั .งและจา่ยคา่ตอบแทนเป็นจํานวนครั .งที ให้
ติดตั .ง โดยจะดําเนินงานภายใต้การควบคมุของพนกังานตรวจสอบและหวัหน้าชา่งซึ งเป็นพนกังานประจําของบริษัทฯ 

 

ทั .งนี .บริษัทฯ  มีนโยบายรับประกนัความเสยีหายอนัเกิดจากการตดิตั .งโดยแบง่ตามประเภทของรถยนต์และการใช้
งานดงันี . : ระยะเวลา 1 ปี สาํหรับรถบริการสาธารณะ A ปี สาํหรับรถยนต์สว่นบคุคล และ 3 ปี สําหรับรถยนต์สว่นบคุคล
ป้ายแดง โดยระหวา่งปี 255B – 255> มีคา่ใช้จ่ายที เกิดขึ .นเนื องจากการรับประกนัดงักลา่วประมาณ 200,000 – 300,000 
บาทตอ่ปี ซึ งคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.D0 ของรายได้ของ TT 
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การให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม  

1. พนกังานของบริษัทฯ จะประเมินความต้องการใช้ก๊าซของลกูค้า เพื อนําเสนอระบบท่อในการกระจายก๊าซ 
และระบบการจดัเก็บก๊าซเพื อสาํรองในการใช้งานที เหมาะสม 

2. พิจารณาต้นทุนในส่วนของอปุกรณ์ที ใช้ในการก่อสร้างและติดตั .งระบบท่อก๊าซ ระยะเวลาในการก่อสร้าง
เพื อกําหนดแผนงานนําเสนอต่อลกูค้า รวมทั .งอาจนําเสนอบริการในการยื นขออนุญาตใช้งานระบบก๊าซ
ตอ่กรมธุรกิจพลงังานในกรณีที ปริมาณการใช้ก๊าซของลกูค้าเกินกวา่ที กฎหมายกําหนด 

3. นําเสนอการให้บริการก่อสร้างและติดตั .งระบบท่อก๊าซอตุสาหกรรมให้แก่ลกูค้าและให้บริการตามขอบเขต
งานที กําหนด ทั .งนี .โดยทั วไประยะเวลาในการให้บริการส่วนใหญ่จะประมาณ 2 – 4 สปัดาห์ ซึ งรวมถึง
กระบวนการในการยื นขออนญุาตตา่งๆ ตามที กฎหมายกําหนด 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บริษัทมีพนกังานในการให้บริการตดิตั .งระบบทอ่อตุสาหกรรม > คน สาํหรับการ
ก่อสร้างคลงัก๊าซ บริษัทฯ ใช้การทําสญัญาจ้างเหมาเพื อควบคมุต้นทนุในการให้บริการ 

 

• ผู้ประกอบรายอื2นในอุตสาหกรรม  

การให้บริการติดตั 9งระบบก๊าซรถยนต์ 
การให้บริการตดิตั .งระบบก๊าซรถยนต์เป็นธุรกิจที มีผู้ประกอบการหลายราย ทั .งในลกัษณะผู้ติดตั .งรายยอ่ยและบริษัท
รายใหญ่ โดย TT ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั .งรายใหญ่สาํหรับการติดตั .งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายยอ่ย
สาํหรับการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ งสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ค้ารายยอ่ยและใช้อปุกรณ์จากประเทศจีน  
ทั .งนี . ผู้ประกอบการรายใหญ่ของการติดตั .งระบบ NGV ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊สจํากดั, บริษัทสแกน อินเตอร์
จํากดั และ บริษัท ส.ศิริแสง จํากดั เป็นต้น ในสว่นของผู้ประกอบการรายใหญ่ของการติดตั .งระบบ LPG ได้แก่ กลุม่
ตวัแทนการติดตั .งของ บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จํากดัและกลุม่ตวัแทนการติดตั .งของบริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
จํากดั 
 

การให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม  
การให้บริการก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม ผู้ให้บริการสว่นใหญ่เป็นผู้ รับเหมารายยอ่ยซึ งมกัให้บริการแก่โรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดเลก็  ในสว่นของ TT ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ที อยูใ่นอตุสาหกรรมที 
เกี ยวข้องกบัก๊าซโดยตรง ทําให้ ลกูค้าสว่นใหญ่ของ TT จะเป็นโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ งให้
ความสาํคญัในเรื องของระบบความปลอดภยั จึงมกัใช้บริการติดตั .งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ที 
เชื อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ งมีน้อยราย เช่น บริษัท ท้อปแก๊ส จํากดั บริษัท แอลพีจี คอนซลัแตนท์ จํากดั บริษัท 
ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จํากดั เป็นต้น 
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ธุรกจิบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทาง
วศิวกรรม  

การประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรมของกลุม่บริษัท ดําเนินการ
โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จํากดั : RE โดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 3.45 ร้อยละ 
3.11 และร้อยละ 3.CD  ของรายได้จากการขายและบริการของกลุม่บริษัทในปี 255B – 255> อยา่งไรก็ตาม เมื อพิจารณาใน
สว่นงบการเงินเฉพาะกิจการพบวา่ในปี 2556 มีผลกําไรในสดัสว่นประมาณร้อยละ 18 ของกําไรสทุธิของกลุม่บริษัท อย่างไรก็
ตามสดัสว่นดงักลา่วปรับตวัเพิ มขึ .นเป็นร้อยละ AD ในปี 2557 จากการปรับตวัเพิ มขึ .นของรายได้จากการบริการ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
การให้บริการของ RE เป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในการทดสอบและให้

ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้ เชี ยวชาญอิสระให้กบัองค์กรตา่งๆ เพื อวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภยัหรือ
ประเมินสภาพเพื อซอ่มบํารุง ซึ งอาจเป็นผลมาจากข้อบงัคบัทางกฎหมาย หรือความต้องการของลกูค้าเอง 
ทั .งนี . การให้บริการของ RE สามารถจําแนกได้เป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ  

1. การให้บริการทดสอบโดยไมทํ่าลาย (Non-Destructive Testing) 
เป็นกระบวนการทดสอบเพื อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิ .นงาน โดยใช้กระบวนการทางฟิสกิส์ซึ ง
ไมก่่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชิ .นงานนั .นๆ เช่น 
- การทดสอบด้วยรังส ี: เป็นการตรวจสอบหารอยตําหนิภายในวสัด ุโดยใช้สารกมัมนัตภาพรังสแีละใช้

แผน่ฟิล์มบนัทกึข้อมลู โดยสว่นใหญ่ใช้ทดสอบรอยเชื อม เช่น ในโรงกลั นนํ .ามนั ทอ่ขนสง่ เป็นต้น 
- การทดสอบด้วยคลื นเสยีง : เป็นการตรวจสอบความหนาเพื อหาความบกพร่องของเนื .อวสัด ุเช่น ถงั 

ระบบทอ่ และอปุกรณ์ตา่งๆ ด้วยการใช้คลื นเสยีง 
- การทดสอบด้วยอนภุาคแมเ่หลก็ : เป็นการวดัรอยบกพร่องของผิววสัดโุดยใช้การเหนี ยวนําจาก

สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลบั โดยสว่นใหญ่ใช้ตรวจสอบงานทอ่ หรืองานโครงสร้าง
โลหะ 

- การทดสอบด้วยสารแทรกซมึ : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ .นงาน หรือวสัดทีุ ไมม่ีรูพรุน 
โดยการแทรกซมึของนํ .ายา เพื อหารอยเคลอืบที ไมเ่รียบร้อยอนัอาจจะเกิดความชื .นหรือนํ .าซมึผา่นได้ 

- การทดสอบด้วยสายตา : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ .นงาน เช่น รอยขีดขว่น หรือรอย
เคลอืบที ไมเ่รียบร้อย อนัอาจสง่ผลตอ่ความแขง็แรงของชิ .นงานได้  
 

2. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคณุภาพ (Inspection and Certification) 
เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื อรับรองคณุภาพงาน ซึ งรวมถงึการทดสอบโดยไมทํ่าลายชิ .นงาน เพื อ
ประมวลผลและรับรองสภาพการใช้งานของชิ .นงาน ตามวตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการ
ตรวจสอบก่อนการเปิดโรงงานใหม ่ การตรวจสอบระหวา่งทําการติดตั .ง หรือการตรวจสอบภายหลงัการใช้
งาน รวมทั .งการตรวจสอบเพื อเป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลกูค้า เช่น การรับรองถงับรรจ ุ LPG/NGV 
การทดสอบครบวาระ ณ คลงัเก็บก๊าซโรงบรรจกุ๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็นต้น  
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ทั .งนี . การให้บริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ .นอยูก่บัลกัษณะงานที จะให้ตรวจสอบ โดยหากเป็นการ

ตรวจสอบระบบทอ่ก๊าซในคลงัก๊าซหรือสถานีบริการก๊าซ เพื อหารอยรั ว อาจใช้เครื องมือทั วไป โดยไมต้่องใช้เครื องมือพิเศษ
แบบการตรวจแบบ NDTแตห่ากเป็นงานที ต้องหารอยตําหนิภายในโครงสร้างของวสัดทีุ ไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่
จะต้องใช้กระบวนการ NDT ตวัอยา่งของการทดสอบด้วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภยัตอ่
การใช้งานของภาชนะรับแรงดนัสงูอาทิเช่นถงับรรจกุ๊าซ NGV  (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) 
ขนาดใหญ่หม้อต้มไอนํ .า (Boiler) เป็นต้น  

 

การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ลกูค้ากลุม่เป้าหมายคือ ผู้ประกอบการที มีความเกี ยวข้องกบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานีบริการ เป็นต้น ซึ งผู้ประกอบการดังกล่าวมีข้อกําหนดตามกฎหมายที ต้องทําการ
ตรวจสอบและทดสอบเมื อครบวาระ เช่น ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี หรือทุก 5 ปี ทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่มักมีการให้บริการอย่าง
ต่อเนื อง นอกจากนั .นตั .งแต่ปี 2556 กรมธุรกิจพลงังานได้ขยายขอบเขตในการตรวจสอบความปลอดภยัของการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวครอบคลมุถึงผู้ ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในลกัษณะก๊าซหงุต้มที มีปริมาณการจดัเก็บเกินกว่า 250 กิโลกรัม 
ทําให้โมเดอร์นเทรดซึ งมีการใช้ระบบท่อก๊าซเป็นเชื .อเพลิงในการหุงต้ม หรือโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กที ใช้ก๊าซหงุต้ม
เป็นเชื .อเพลิงในการให้ความร้อน ต้องทําการทดสอบคณุภาพของการจดัเก็บและการกระจาย จากเดิมกรมธุรกิจพลงังาน
ควบคมุเฉพาะผู้ประกอบการที มีถงัเก็บก๊าซปิโตรเลยีมเหลวขนาดใหญ่เท่านั .น สง่ผลให้ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของบริษัทฯ มี
ขอบเขตที กว้างขึ .น 
 
ช่องทางการจาํหน่าย 

ช่องทางการจําหนา่ยในการเข้าถึงลกูค้าของ RE สามารถจําแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. ลกูค้าภายในกลุ่มบริษัททาคูนิเช่น สถานีบริการซึ งซื .อก๊าซปิโตรเลียมจาก TG, ลูกค้าติดตั .งงานท่อก๊าซ

อตุสาหกรรมของ TT, ลกูค้างานติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT เป็นต้น  
2. ลกูค้าทั วไป ที  RE ทําการติดต่อโดยตรง โดยอาจจะอาศยัฐานข้อมูลที เปิดเผยของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม รายชื อผู้ประกอบการในกลุม่ธุรกิจพลงังาน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อ
เพื อนําเสนอการให้บริการตา่งๆ ตามกฎหมายกําหนด  

ทั .งนี . ลกูค้าสว่นใหญ่ของ RE ในปัจจบุนัเป็นลกูค้าที  RE ทําการติดตอ่โดยตรงเป็นหลกั 
 
 

กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 
RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้บริการไปยงัการตรวจสอบและทดสอบด้าน NDT ที มีความซบัซ้อนเพิ มขึ .น 

เพื อเพิ มมลูค่าเพิ มของงานทั .งนี .เพื อให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว RE มีกลยทุธ์ในการพฒันาบคุลากรภายในของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะ on the job training และการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื อเพิ มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ มขึ .น 
รวมทั .ง พิจารณาการลงทุนในเครื องมือที ใช้ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ มขึ .น เพื อเพิ มโอกาสและรูปแบบในการ
ให้บริการด้านอื นๆ  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ในการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรม ศกัยภาพในการให้บริการของ

ผู้ประกอบการแตล่ะรายจะขึ .นอยูก่บั 2 ปัจจยัหลกั คือ  
 

1. การได้รับใบอนญุาตในการทดสอบด้านตา่งๆ ซึ งจําแนกได้เป็น 2 กลุม่ยอ่ย คือ ใบอนญุาตสาํหรับ
บริษัทฯ และใบอนญุาตสาํหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านการทดสอบ ทั .งนี .ใบอนญุาตสว่นใหญ่ของ RE จะมีอายปุระมาณ 3 ปี 
และทําการตอ่อายเุมื อครบกําหนด RE ถือเป็นบริษัทมีประสบการณ์และมีคณุวฒุิด้านการตรวจสอบและทดสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เช่น ASNT , PCN , ASME ทั .งยงัได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านการให้บริการตรวจสอบ
และทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไมทํ่าลาย โดย ณ 31 ธนัวาคม 2557 RE ได้รับใบอนญุาตจากหนว่ยงาน
ตา่งๆดงันี . 

 
หน่วยงานที2อนุญาต ประเภทการรับรอง 

กรมธุรกิจพลงังาน เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที ใช้ก๊าซธรรมชาติประเภทที  1 
 มีคณุสมบตัิและคณุวฒุิครบถ้วนตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื อง คณุสมบตัิและ

คณุวฒุิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ถงัขนก๊าซ ระบบทอ่ก๊าซ 
และอปุกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 

 เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประเภทนิติบคุคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เรื อง 
การกําหนดบริเวณอนัตรายอปุกรณ์ไฟฟ้า เครื องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั .นตํ าระบบไฟฟ้า 
การตรวจสอบและการออกหนงัสอืรับรองให้ผู้ตรวจสอบ 

กรมการขนสง่ทางบก ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื องอุปกรณ์และ
การติดตั .งสว่นควบและอปุกรณ์ตามกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและเครื องอปุกรณ์
ของรถที ใช้ก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื .อเพลงิ พ.ศ. 2550 

 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเครื องอุปกรณ์และสว่นควบตาม
กฎกระทรวงกําหนด เครื องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที ใช้ในการขนส่งที ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอดัเป็นเชื .อเพลงิ พ.ศ. 2550 

 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดสว่นควบ
และเครื องอปุกรณ์ของรถที ใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชื .อเพลงิ พ.ศ. 2551 

 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดเครื อง
อปุกรณ์และส่วนควบของรถที ใช้ในการขนส่งที ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื .อเพลิง 
พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการควบคมุอาคาร หนงัสอืรับรองการขึ .นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบคุคล 
สภาวิศวกร ได้รับอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุ 
The American Society for 
Nondestructive Testing Inc. 
(ASNT) 

รับรองว่า คุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณ์สขุ ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบ NDT 
Level III  
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หน่วยงานที2อนุญาต ประเภทการรับรอง 
จํานวนวิศวกร (ณ 31 ธ.ค. 57) RE มีวิศวกร 1\ คนซึ งเป็นวิศวกรที สามารถทําการทดสอบ NDT ระดบั 2 และ ระดบั 3 

ดงันี .  
- ผู้ ชํานาญการทดสอบ NDT ระดบั 3 จํานวน 1 ท่าน ในสาขาการทดสอบด้วยรังส ี

การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม และการทดสอบด้วย
สายตา 

- ผู้ ชํานาญการทดสอบ NDT ระดบั 2 จํานวน > ท่าน ในสาขาการทดสอบด้วยรังส ี
การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม และการทดสอบด้วย
คลื นเสยีงความถี สงู  

 

2. ความเพียงพอของเครื องมือและอปุกรณ์   ทั .งนี . การให้บริการสว่นใหญ่ของ RE สว่นใหญ่เป็นการ
ให้บริการซึ งระบบการทดสอบที ขึ .นอยูก่บัความสามารถของบคุคลากรเป็นหลกั ดงันั .น เครื องมือและอปุกรณ์ที นํามาใช้ จะ
เป็นเครื องมือพื .นฐานที ผู้ประกอบการ NDT ระดบั 3 ต้องจดัหา และจดัเตรียมเป็นทรัพย์สนิเพื อประกอบการยื นขออนญุาต
ให้บริการ NDT โดยเครื องมือสว่นใหญ่ใช้เงินลงทนุไมส่งูมาก เชน่ เครื องตรวจสอบแนวเชื อมด้วยคลื นอลุตร้าโซนิก, เครื อง
ตรวจสอบแนวเชื อมด้วยการฉายรังส,ี เครื องตรวจสอบแนวเชื อมด้วยอนภุาคแมเ่หลก็, เครื องตรวจสอบแนวเชื อมด้วยสาร
แทรกซมึเครื องตรวจวดัความแขง็ เครื องสบูอดันํ .าแรงดนัสงู, เครื องวดัความลกึ และเครื องทดสอบการขยายตวัของถงัแก๊ส 
เป็นต้น 

 
 

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
1. กระบวนการให้บริการของ RE สามารถสรุปได้พอสงัเขปดงันี .  
2. RE ทําการติดตอ่ลกูค้า และเสนอราคาในการให้บริการ 
3. ดําเนินการในเรื องที เกี ยวเนื องกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที เป็นการตรวจสอบตามเงื อนไขที 

กฎหมายระบ ุซึ งจะต้องมีเจ้าหน้าที ของภาครัฐเข้าร่วมด้วย RE จะทําการประสานงานกบักรมธุรกิจพลงังาน 
เพื อกําหนดวนัในการตรวจสอบ 

4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลกูค้า โดยในกรณีที พบวา่ชิ .นงานหรืออปุกรณ์ของลกูค้ามีความบกพร่องไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน RE จะนําเสนอบริการเพิ มเติมในการปรับปรุงแก้ไข 

โดยทั วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มกัใช้เวลาประมาณ 2-3 วนั เว้นแตก่รณี
ตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ซึ งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภยัของถังจัดเก็บเมื อถึงระดบัความดนัที 
กําหนดเพื อป้องกนัการระเบิดของก๊าซซึ งจะใช้เวลาเกินกวา่ 1 สปัดาห์ 
 

ภาวะการแข่งขันและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอตุสาหกรรมไม่

มากนกั สง่ผลให้การแข่งขนัในอตุสาหกรรมอยู่ในระดบัที ไมส่งูมาก ซึ งผู้ประกอบการแตล่ะรายมกัมีลกูค้ากลุม่เป้าหมายที 
แตกต่างกัน และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื อเป็นหลัก ทั .งนี . RE ถือเป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางในระดบัใกล้เคียงกนัประมาณ 12 ราย โดยผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในอตุสาหกรรมที ให้บริการในลกัษณะเดียวกบั RE ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จํากดั (มหาชน)และบริษัท ศิวะ เทสติ .ง 
อินสเพ็คชั น แอนด์ คอนซลัติ .ง จํากดั เป็นต้น 
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ปัจจัยความเสี2ยง 
ปัจจยัความเสี ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที อาจมีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดงันี . 

1. ความเสี2ยงจากการเปลี2ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ 

• กรณีที ภาครัฐมีการเปลี ยนแปลงโครงสร้างราคาพลงังาน โดยไมส่นบัสนนุการใช้ก๊าซ LPG ทําให้ราคาก๊าซ 
LPG ปรับตัวสูงขึ .น จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของการใช้งานก๊าซ LPG  ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื อว่า
แม้ว่าการเปลี ยนแปลงของกฎระเบียบดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ แต่
เนื องจากก๊าซ LPG ถือเป็นหนึ งในแหลง่พลงังานเชื .อเพลิงที สําคญัของประเทศ ทั .งในภาคการขนสง่ ภาค
ครัวเรือน และภาคอตุสาหกรรม ทําให้ผู้บริหารมั นใจวา่การเปลี ยนแปลงกฏระเบียบ ข้อบงัคบั หรือเงื อนไข
ตา่งๆ ภาครัฐต้องดําเนินการพิจารณาอยา่งรอบคอบ และใช้เวลาในการพิจารณา ทําให้บริษัทฯ ตลอดจน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีเวลาเพียงพอในการปรับตวัให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ได้ ทั .งนี .
บริษัทฯ ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบในการติดตอ่กบัหน่วยงานราชการ เป็นผู้ ทําหน้าที ติดตามรายละเอียดที 
เกี ยวข้องกบักฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด 

• กรณีที ภาครัฐมีการเปลี ยนแปลงอตัราการสํารองก๊าซขั .นตํ า อาจทําให้บริษัทฯต้องหาสถานที จดัเก็บสํารอง
ก๊าซเพิ มเติม ซึ งปัจจุบนับริษัทฯทําการสํารองก๊าซที คลงัเก็บก๊าซของบริษัทฯที จงัหวดัพิจิตร และอยู่ระหว่าง
การเตรียมการเปิดใช้คลงัเก็บก๊าซของบริษัทฯที จังหวดัปทุมธานี ทําให้ผู้บริหารเชื อว่าสามารถจดัเก็บก๊าซ
สาํรองได้ตามที กฎหมายกําหนดหากมีการเปลี ยนแปลงเกิดขึ .น 
 

2. ความเสี2ยงจากการพึ2งพงิผู้จัดจาํหน่าย 
การประกอบธุรกิจจําหน่ายก๊าซ LPG  บริษัทฯ จะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผู้ ค้ามาตรา 7 รายอื นซึ ง

โดยทั วไปแล้วจะทําการจดัหาจากผู้ผลติก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ดงันั .นบริษัทฯ จึง
อาจมีความเสี ยงในกรณีที  ปตท.ไมส่ามารถจําหนา่ยก๊าซ LPG ให้บริษัทฯได้ด้วยเหตใุดก็ตามหรือทําการจําหนา่ยก๊าซ LPG 
ในปริมาณที ตํ ากวา่ที บริษัทฯแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ งจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯเชื อวา่โอกาสที จะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วมีไมส่งูมากนกั เนื องจากโควตาการจดั
จําหน่ายก๊าซ LPG ของผู้ ค้ามาตรา > แต่ละรายถกูจดัสรรโดยกรมธุรกิจพลงังาน นอกจากนี .บริษัทฯมีพนัธมิตรทางการค้า
คือผู้ ค้านํ .ามนัตามมาตรา > หลายราย และมีคลงัสํารองก๊าซเป็นของตนเอง ทําให้บริษัทฯมั นใจว่าจะสามารถจดัหา LPG 
ได้ในเวลาที ต้องการ ทั .งนี . ในอดีตที ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาในการจดัหาก๊าซ LPG อนัเป็นผลจากการปฏิเสธ
การจดัสง่ของผู้ ค้ารายใหญ่รายดงักลา่ว 

 

3. ความเสี2ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ 
ผู้บริหารของบริษัทฯให้ความสาํคญัในการดแูล 2 ด้านหลกั คือ ]) การดแูลทางกายภาพของคลงัสนิค้า ให้เชื อมั น

ได้ว่ามีความปลอดภยัในการใช้งาน โดยติดตั .งอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์ดบัเพลิง ที มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ รวมทั .งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ธพ.ก.A ในการ
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ดําเนินการก่อสร้างสิ งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื อต่อ
ใบอนญุาตทกุปีเป็นประจําทกุปี ทําให้เชื อมั นได้ว่าระบบคลงัจดัเก็บก๊าซของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั 
และ A) การปฎิบัติงานของพนักงานที เกี ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบการทํางานให้พนักงาน
ตรวจสอบอปุกรณ์ความปลอดภยัทกุวนั รวมทั .งอบรมพนกังานให้มีความเข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที ได้อย่างเหมาะสม โดย
พนกังานที ทําหน้าที ดงักลา่วต้องได้รับบตัรพนกังานบรรจกุ๊าซ ซึ งรับรองโดยกรมธุรกิจพลงังาน 

นอกจากนี . บริษัทฯได้ทําประกันคลงัเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกนัความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน และทําประกนัภยัประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที สาม ทั .งนี .เพื อเป็นการลดผลกระทบที จะมีต่อบริษัทฯ ใน
กรณีที เกิดอุบตัิภยัขึ .น ซึ งการบริหารจัดการความเสี ยงดังกล่าวทําให้ผู้บริหารเชื อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที อาจจะ
เกิดขึ .นและเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัผู้ประกอบการรายอื นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 

4. ความเสี2ยงจากการพึ2งพงิบุคลากรที2มีความชาํนาญเฉพาะด้าน 
จากการที ธุรกิจให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ งดําเนินการโดย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที อาศัยบุคลากรที มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั .งต้องมีใบรับรองในการให้บริการ
โดยเฉพาะอยา่งยิ งในการปฏิบตัิงานในเรื องการทดสอบโดยไม่ทําลาย (NDT)  โดยบริษัทฯมีบคุลากรที ได้รับการรับรองให้
เป็นผู้ตรวจ NDT ระดบั D ซึ งเป็นระดบัสงูสดุเพียงคนเดียว ดงันั .นอาจพิจารณาได้ว่าบริษัทฯมีความเสี ยงจากการพึ งพิง
บคุลากรที มีความชํานาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ลกัษณะงานที ต้องใช้ผู้ตรวจ NDT ระดบั 3 เป็นผู้ตรวจสอบนั .น เป็น
งานที มีความซบัซ้อนสงู ซึ งปัจจุบนับริษัทฯยงัมีการรับงานในลกัษณะดงักลา่วในระดบัไมม่ากนกั โดยในปี 255> บริษัทฯมี
รายได้ที ต้องใช้ผู้ ตรวจ NDT ระดับ 3 ประมาณร้อยละ 1.64 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บุคลากรท่านดังกล่าวเป็น
ผู้บริหารที ร่วมงานกบับริษัทฯมาเป็นระยะเวลานาน   นอกจากนี .บริษัทฯยงัมีพนกังานปฏิบตัิงานภาคสนามในระดบั ] และ 
ระดบั A ซึ งสามารถซึ งสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งต่อเนื องโดยที ไม่มีผลกระทบระดบัหนึ ง ระหวา่งการสรรหาผู้บริหารท่าน
ใหม ่รวมทั .งผู้บริหารของบริษัทฯ ยงัมีนโยบายที จะสนบัสนนุให้พนกังาน NDT ระดบั 2 ทําการเข้ารับการสอบเลื อนระดบัใน
อนาคต  

 

5. ความเสี2ยงจากกรณีที2บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  
ณ วนัที  D] ธนัวาคม  2557 ครอบครัวคณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ถือหุ้นในบริษัทฯจํานวน 240,000,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 60 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้แล้วทั .งหมดของบริษัทฯ จึงทําให้ครอบครัวคณุประเสริฐ สามารถควบคมุมติที 
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทั .งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื องการแต่งตั .งกรรมการ หรือการขอมติในเรื องอื นที ต้องได้รับเสียงสว่นใหญ่
ของที ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรื องที กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที ประชุมผู้ ถือ
หุ้น ดงันั .นผู้ ถือหุ้นรายอื นจึงอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื องที ผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการถ่วงดุลอํานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดงักลา่วมีอํานาจโดยไม่จํากดั ดงัจะเห็นได้จากการจดัให้มีกรรมการอิสระ 4 ทา่น ซึ งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั .ง
คณะ รวมทั .งแตง่ตั .งประธานกรรมการบริษัทมาจากบคุคลภายนอกซึ งมิได้มีความเกี ยวพนัในการบริหารงาน ซึ งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทํางานตลอดจนถ่วงดลุอํานาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดบัหนึ ง รวมทั .ง 
ช่วยในการกลั นกรองเรื องตา่งๆ ในการนําเสนอเรื องตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 
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รายละเอียดทรัพย์สินที2ใช้ในการประกอบ
ธุรกจิ 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี . 

D. ที2ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
รายการ กรรมสิทธิh มูลค่าทางบัญช ี ภาระผูกพัน 

1. ที2ดนิและส่วนปรับปรุงที2ดนิ    
1.1 ที ดิน 2 แปลง ที  ต.บ้านปทมุ อ.สามโคก จงัหวดั

ปทมุธานี  
พื .นที รวม 7 ไร่ 
การใช้งาน : ก่อสร้างคลงัเก็บก๊าซ 

TG 25.70 ไมม่ี 

1.2 ที ดิน 17 แปลง ที ซ.นาวีเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนาภิเษก 
แขวงบางแค เขตบางแค กทม  
การใช้งาน : ที ตั .งสาํนกังานใหญ่ของกลุม่บริษัท และ
พื .นที ให้เชา่ 

TT 44.60 ที ดิน 8 แปลง 
คํ .าประกนัเงินกู้  TT TG GG 
RE รวม  151.78 ล้านบาท 

1.3 ที ดิน1 แปลงที  ต.ทบัมา อ.เมือง จงัหวดัระยอง 
พื .นที รวม 6 ไร่ 9/10 ตารางวา 

GG 6.85 ไมม่ี 

รวมที2ดนิ  77.15  

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1 คลงัเก็บก๊าซจงัหวดัพิจิตร TG 10.97 ไมม่ี 
2.2 อาคาร 6 ชั .น ซึ งตั .งอยูบ่นที ดินรายการ 1.2 ซึ งใช้ที ตั .ง

สาํนกังานใหญ่ และเป็นพื .นที ให้เช่า 
TT  21.35 คํ .าประกนัเงินกู้   

TT TG  GG RE 
รวม 151.78 ล้านบาท 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  32.32  

3. ถงับรรจแุก๊สและอปุกรณ์แก๊ส TG 32.04 ไมม่ี 
4. เครื องมือเครื องใช้และอปุกรณ์สาํนกังาน TG / TT / 

GG / RE 
6.29 ไมม่ี 

5. ยานพาหนะ    
5.1 เพื อใช้ในการขนสง่ 

จํานวน 33 คนั  
- ความจ ุ5 ตนั จํานวน 8 คนั 
- ความจ ุ8 ตนั จํานวน 14 คนั 
- ความจ ุ15 ตนั จํานวน 11 คนั 

GG 31.8> คํ .าประกนัเงินกู้ของ GG 
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รายการ กรรมสิทธิh มูลค่าทางบัญช ี ภาระผูกพัน 
5.2 เพื อใช้ภายในการดําเนินงาน TG / TT / 

GG / RE 
6.47  

รวมยานพาหนะ  38.34  
6. งานระหว่างก่อสร้าง TG 31.15  

รวมที2ดนิ อาคารและอุปกรณ์  217.29  

 

F. เครื2องหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื องหมายการค้า       กบักรมสํานกังานเครื องหมายทางการค้า 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

F.D ใบอนุญาตและสัญญาที2สาํคัญในการประกอบธุรกิจ 

• ใบอนุญาตที2เกี2ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที2ออก วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของใบอนุญาต 

TG กรมธุรกิจพลงังาน 17 ก.ย.53  1. ใบอนญุาตเป็นผู้ ค้านํ .ามนัตามมาตรา 7 
- อนญุาตให้เป็นผู้ ค้านํ .ามนัเชื .อเพลงิ

ประเภทก๊าซปิโตรเลยีมเหลวที มปีริมาณ
การค้าเกินกวา่ 50,000 เมตริกตนัตอ่ปี 
 

มีหน้าที2 
].] ชําระคา่ธรรมเนียมรายปี 
].A ยื นแบบแสดงปริมาณการค้านํ .ามนั

ประจําปี 
- ก่อนทําการค้าไมน้่อยกวา่ 45 วนัโดย

ระหวา่งปีสามารถเปลี ยนแปลงปริมาณ
การค้าได้ 

- นําสง่บญัชีถงึปริมาณ ที ซื .อ ผลติ ได้มา 
จําหนา่ยไปแล้ว และที คงค้าง รวมทั .ง
สถานที เก็บ ภายในวนัที  15 ของเดือน
ถดัไป 

- ทกุวนัที  20 ของทกุเดือน นําสง่แผนการ
นําเข้า ซื .อ กลั น ผลติ ในช่วง 3 เดอืน
ถดัไป 

 



 

37 
 

บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที2ออก วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของใบอนุญาต 
 

].D สาํรองนํ .ามนัเชื .อเพลงิในอตัราร้อยละ 1 
ของปริมาณการค้าที ได้ยื นขอความ
เห็นชอบ โดยในแตล่ะวนัต้องไมต่ํ ากวา่
ร้อยละ 70 ของปริมาณนํ .ามนัที ต้องสาํรอง
และเฉลี ยทั .งเดอืนต้องไมต่ํ ากวา่อตัราที 
ต้องสาํรอง  

 

].C นําสง่เงินเข้ากองทนุนํ .ามนัเชื .อเพลงิตาม
ประเภทการจําหนา่ยตามอตัราที กําหนด
เป็นงวดรายเดือน ภายใน 60 วนันบัจาก
สิ .นเดือน 

 

 กรมธุรกิจพลงังาน 13 พ.ย. 56 31 ธ.ค.57 2. ใบอนญุาตประกอบกิจการคลงัก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (ธพ.ก.A) 
 

3. บริษัทฯได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการคลงั
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวที คลงัก๊าซ 
เลขที  99 หมูที่  1 นิคมอตุสาหกรรมพิจิตร .
นครสวรรค์-พิษณโุลก ต.หนองหลมุ อ.วชิร
บารมี จงัหวดัพิจิตร 
อนญุาตให้ใช้ถงัเก็บก๊าซและจ่ายก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว จํานวน 10 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
การจดทะเบียนโดยมีหมายเลขถงัเรียงกนั
ตั .งแตห่มายเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-
51/54 ซึ งเก็บก๊าซปิโตรเลยีมเหลวได้ทั .งสิ .น
จํานวน 2,001,380 ลติร โดยแตล่ะถงัถกู
กําหนดวนัทดสอบครบวาระครั .งตอ่ไปวนัที  31 
สงิหาคม พ.ศ. 2560 
 

TT สาํนกัวิศวกรรมความ
ปลอดภยั กรมขนสง่

ทางบก 
 

6 ม.ค.57 
5 มี.ค.55 

25 ม.ค.60 
4 มี.ค.58 

 

1. หนงัสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั .งสว่น
ควบและเค รื องอุปกรณ์ ของรถที ใช้ ก๊าซ
ธ รร ม ช า ติ อั ด เป็ น เ ชื .อ เพ ลิ ง  : สํ า ห รั บ
เครื องยนต์ใช้เชื .อเพลงิประเภท ก๊าซธรรมชาติ
อดั ดีเซล และเบนซิน 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที2ออก วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของใบอนุญาต 

2. หนงัสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั .งสว่น
ควบและเค รื องอุปกรณ์ ของรถที ใช้ ก๊าซ
ธ รร ม ช า ติ อั ด เป็ น เ ชื .อ เพ ลิ ง  : สํ า ห รั บ
เค รื อ ง ย น ต์ ใ ช้ เ ชื .อ เพ ลิ ง ป ระ เภ ท  ก๊ า ซ
ปิโตรเลยีมเหลว และเบนซิน 

 สาํนกังานขนสง่ 
สมทุรปราการ 

4 ก.พ.54 
16 มี.ค.55 

7 ก.พ.57 
18 มี.ค.58 

3. หนงัสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั .งสว่น
ควบและเค รื องอุปกรณ์ ของรถที ใช้ ก๊าซ
ธ ร ร ม ช า ติ อั ด เ ป็ น เชื .อ เพ ลิ ง  : สํ า ห รั บ
เครื องยนต์ใช้เชื .อเพลงิประเภท ก๊าซธรรมชาติ
อดั ดีเซล และเบนซิน 
 

4. หนงัสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั .งสว่น
ควบและเค รื องอุปกรณ์ ของรถที ใช้ ก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชื .อเพลงิ 
 

 กระทรวงอตุสาหกรรม 4 ก.พ.57  5. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) 
 

GG สาํนกัการขนสง่สนิค้า 
กรมการขนสง่ทางบก 

11 พ.ค.53 10 พ.ค.58 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง
ด้วยรถที ใช้ในการขนส่งด้วยสตัว์หรือสิ งของ 
(ขส.บ. ]A ง.) 

 

 กรมธุรกิจพลงังาน   2. ใบรับแจ้งเป็นผู้ ขนส่งนํ .ามันเชื .อเพลิง (นพ. 
110)  ได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งนํ .ามนัเชื .อเพลิงตาม
มาตรา ]A แหง่ พ.ร.บ. การค้านํ .ามนั 

 

    3. ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (ธพ.ก. A) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว จํานวน > ใบ ซึ งกรมธุรกิจ
พลังงานออกให้แก่บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จํากดั เพื อแสดงวา่บริษัทเป็นผู้ ได้รับอนญุาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที  D ตาม
พระราชบญัญัติควบคมุนํ .ามนัเชื .อเพลิง พ.ศ. 
ABCA 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที2ออก วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของใบอนุญาต 

    4. ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ (ป.ล.A) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซที ให้
ประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื อการจําหน่าย 
ขาย หรือการใช้เอง จากถงัขนสง่ก๊าซลงในถงั
เก็บและจ่ายก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งทาง
บก ซึ งบริษัทได้รับอนุญาตจํานวน 26 ใบ 
ระบตุามทะเบียนรถยนต์ และเลขที ถงัขนสง่ 
 

RE กรมธุรกิจพลงังาน 1 มิ.ย. 54 31 พ.ค. 57 1 ใบรับรองเป็นผู้ ทดสอบและผู้ ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1) 
- บริษัทได้ใบรับรองการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภาพคุณภาพ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว และตรวจสอบระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์
ตา่งๆ และสภาพความเรียบร้อยของการตดิตั .ง
ระบบทอ่ก๊าซและอปุกรณ์ตา่งๆ 
 

- โดยมีการแจ้งชื อหัวหน้าควบคุมการ
ทดสอบ 8 ท่าน วิศวกรทดสอบ 3 ท่านและ
ผู้ ชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทํ่าลายสภาพ
เดิม  

 

 กรมธุรกิจพลงังาน 23 มี.ค.55 22 มี.ค.58 2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานที ใช้
ก๊าซธรรมชาติ (ประเภทนิติบคุคล)       
(สธช./ฟ2/1) 

 

• สัญญาที2สาํคัญในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คู่สัญญา 
วันที2

เริ2มต้น 
วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของสัญญา 

TG ผู้ ค้ามาตรา 7  

จํานวน 2 ราย 

 อายสุญัญา 1 ปี 1. สญัญาซื .อขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ทางบก) 

TGทําสญัญาซื .อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ทางบก) กับ
ผู้ ค้ามาตรา 7 จํานวน 2 ราย โดยมี เงื อนไขต้องวาง
หลกัประกนัตามวงเงินซื .อขายเป็นมลูค่า 40 ล้านบาทและ 
10 ล้านบาท 
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บริษัท คู่สัญญา 
วันที2

เริ2มต้น 
วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของสัญญา 

 บริษัท ไทย
แก๊ส คอร์
ปอเรชั น 
จํากดั 

28 ก.พ.56 27 ก.พ.59 2. สญัญามอบหมายเก็บสาํรองก๊าซปิโตรเลยีมเหลวแทนกนั 

3. สญัญาเช่าพื .นที คลงัเก็บก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

- TG ทําหน้าที เก็บสํารองก๊าซปิโตรเลียมเหลวในอตัรา 
1,650 บาทตอ่เมตริกตนัตอ่เดือน 

- TG ให้เช่าพื .นที เก็บก๊าซรวม 5 ถังความจุรวม 300 
เมตริกตนั ที คลงัเก็บก๊าซ จงัหวดัพิจิตร โดยคิดอตัรา
คา่เช่า 5,000 บาทตอ่เดือน 

 

 ผู้ ค้า มาตรา 7  

 

 อายสุญัญา 1 ปี 4. สญัญาให้บริการใช้คลงัเพื อขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระหวา่งกนั (ทางบก) 

TG ใช้บริการคลงัเก็บก๊าซของผู้ ค้ามาตรา 7 รายหนึ งในการพกั
ก๊าซ หรือเปลี ยนถ่ายรถขนส่งก๊าซ โดยกําหนดค่าบริการเป็น
ราคาตอ่กิโลกรัมตามปริมาณก๊าซ LPG  
 

 ผู้ ค้า มาตรา 7  

 

 อายสุญัญา 1 ปี 5. สญัญาให้บริการใช้คลงัเพื อขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระหวา่งกนั (ทางบก) 

6. สญัญายืมก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

TG ใช้บริการคลงัเก็บก๊าซของผู้ ค้ามาตรา 7 รายหนึ งในการพกั
ก๊าซ หรือเปลี ยนถ่ายรถขนส่งก๊าซ โดยกําหนดค่าบริการเป็น
อตัราตอ่กิโลกรัมตามปริมาณก๊าซ LPG  

ผู้ ค้ามาตรา 7 รายดังกล่าว สามารถยืมก๊าซ LPG ของ TG ได้ 
โดยมีการกําหนดค่าบริการเป็นราคาต่อกิโลกรัม และต้องทํา
การคืนภายใน 48 ชั วโมง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยมีการใช้บริการคลงัก๊าซและให้ยืม
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวกบัคูส่ญัญารายดงักลา่ว 
 

 บริษัท เอส ซี 
คอร์ปอเรชั น 
จํากดั 

ข้อเสนอบริการ 1. ข้อเสนอบริการผา่นคลงัเก็บพร้อมระบบจ่ายก๊าซ LPG ทาง
รถยนต์ 

2. ข้อเสนอบริการผ่านคลงัเก็บและขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ 
พร้อมระบบจ่ายก๊าซ LPG ทางรถยนต์ 
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บริษัท คู่สัญญา 
วันที2

เริ2มต้น 
วันทีหมดอายุ สาระสาํคัญของสัญญา 

TG ใช้บริการบริษัทดงักลา่ว ใน 3 ลกัษณะ คือ  

- ขนส่งก๊าซทางเรือ จากท่าเรือคลงัก๊าซเขาบ่อยา ถึง
ทา่เรือคลงัก๊าซบางปะกง 

- ค่าใช้บริการผ่านคลงัจากการรับแก๊สทางเรือเพื อจ่าย
แก๊สรถยนต์ 

- คา่ใช้บริการผา่นคลงักรณีเปลี ยนรถขนถ่ายก๊าซ 

ทั .งนี . คา่บริการดงักลา่วกําหนดที อตัราคงที ตอ่กิโลกรัม 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย /  การบริหารงานในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของ 

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในกิจการที สามารถเอื .อประโยชน์กบับริษัทฯ ทั .งนี . เพื อเป็นการเพิ มศกัยภาพในการ
แข่งขนั โดยการลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทจะต้องมีอํานาจควบคมุหรือกําหนดนโยบายบริหาร สว่นในบริษัทร่วมจะต้องมี
สทิธิในการสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าร่วมในการเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GCAP                      
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ข้อพพิาททางกฏหมาย 
 

ณ 31 ธนัวาคม  2557 กลุม่บริษัทฯ มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง ซึ งอาจทําให้กลุม่
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทางลบ หรือต้องชดใช้คา่เสยีหายเป็นมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ข้อมูลทั2วไปและข้อมูลสาํคัญอื2น 
 

 ชื2อย่อ : TAKUNI 
ชื2อบริษัท : บริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ที2ตั 9งสาํนักงานใหญ่ : ]C\/] ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ]\]_\ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จดัส่ง จดัจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้บริการก่อสร้าง ติดตั .ง 

และทดสอบที เกี ยวเนื องกบัระบบก๊าซ 
เว็บไซต์บริษัท : www.takunigroup.com 
ทุนจดทะเบียน : A\\,000,000 บาท 
ทุนชาํระแล้ว : A\\,000,000 บาท 
จาํนวนหุ้น : C\\,000,000 หุ้น 
มูลค่าที2ตราไว้ : \.B\ บาท 
วันแรกที2ซื 9อขายหุ้น : ]l สิงหาคม ABB> 
โทรศัพท์ : \A-CBB-A``` 
โทรสาร : \A-CBB-A>_D 
นักลงทุนสัมพันธ์ : \lA-ABA-]A>> 
                                                      nita@takuni.com 
เลขานุการบริษัท : \A-CBB-A``` 
                                                     nita@takuni.com 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
                                                      _A อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ]\]]\ 
 โทรศพัท์ \A-AAl-A`\\ 

ผู้สอบบัญชี : นายไพบลู  ตนักลู 
                                                     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  CAl` 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
 ชั .น ]B อาคารบางกอกซิตี . ทาวเวอร์ เลขที  ]>l/>C-`\ 
 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ ]\]A\ 
 โทรศพัท์ \A-A`_-llll , \A-DCC-]\\\ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างการถอืหุ้น 

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด /0 รายแรกที3มชืี3อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น  ณ วนัที3  :/  ธันวาคม  <00= ประกอบด้วย 

รายชื2อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

] นายฐากรู ตรีวีรานวุฒัน์ 88,2000,400 22.05 

A นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ 75,616,000 18.90 

D นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ 50,615,600 12.65 

C นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 25,568,000 6.40 

B นายวเิชียร ริมพณิชยกิจ 18,000,000 4.50 

_ นางปราณี ตรีวีรานวุฒัน์ 14,000,000 3.50 

> นางพรสนีิ ตรีวีรานวุฒัน์ 8,180,000 2.05 

` นายวชิิต ริมพณิชยกิจ 6,000,000 1.50 

l นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 5,026,700 1.26 

]\ นางลกัขณา ตั .งสขุสนัต์ 4,000,000 1.00 

]] นายชยัรัตน์ ตรีวีรานวุฒัน์ 4,000,000 1.00 

]A นายพีระพนัธ์ ทนงศกัดิz 4,000,000 1.00 

13 นายประเสริฐ จิราวรรณสถิต 3,500,000 0.88 

14 นายปรีชา นบนอบ 2,311,100 0.58 

15 นายสริุนทร์ เชาวลติ 2,240,000 0.56 

 รวม 311,257,800 77.83 

 

ทั .งนี . ผู้ ถือหุ้นลาํดบัที  A – ` ซึ งเป็นญาติของคณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ และคณุกาญจนา ริมพณิชยกิจ ไมน่บั
รวมเป็นกลุม่ครอบครัวคณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ เนื องจากไมม่ีความเกี ยวข้องตามมาตรา AB` ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ABDB และผู้ ถือหุ้นดงักลา่วมิได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหาร  รวมถึงมิได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มในการโหวตใช้สทิธิออกเสยีงในในทิศทางเดียวกนัแตอ่ยา่งใด 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคลและทนุสํารองต่างๆทั .งหมด โดยมีเงื อนไขว่าบริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที กําหนด
ข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นที จะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้เพื อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป 
ทั .งนี . มติของคณะกรรมการบริษัทที อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพื อขออนมุตัิจากที ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็น
การจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการ
รายงานให้ที ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

ทั .งนี .บริษัทมีนโนบายการลงทนุในกิจการที สามารถเอื .อประโยชน์กบับริษัทฯ ทั .งนี .เพื อเป็นการเพิ มศกัยภาพในการ
แขง่ขนั โดยการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทจะต้องมีอํานาจควบคมุหรือกําหนดนโยบายบริหาร สว่นบริษัทร่วมบริษัทจะต้อง
มีสทิธิในการสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น 
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โครงสร้างการจดัการ  
ณ วันที2 6D ธันวาคม FGGH  บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี 9 

 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายจัดซื 9อ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชี/การเงนิ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายขาย 

รองกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายความปลอดภยั 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายจัดซื 9อ/
จัดหา LPG 

ฝ่าย
สารสนเทศ 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 
ฝ่ายบัญชี / การเงิน 

 
ฝ่ายขาย 

 
ฝ่ายคลังก๊าซ 

แผนกรักษาความ
ปลอดภัยและ CSR 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(Outsource*) 

 

* บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ�ง จํากัด 
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คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื2อ – สกุล ตาํแหน่ง 

]. นายวศิิษฎ์  อคัรวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  

A. นายเจริญ       ประจําแทน่ กรรมการอิสระ  

D. นายธีรชยั                 อรุณเรืองศริิเลศิ] กรรมการอิสระ  

C. นายชพูงศ์       ธนเศรษฐกร2 กรรมการอิสระ 

5. นายประเสริฐ       ตรีวีรานวุฒัน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ 

_. นางสาวกาญจนา      ริมพณิชยกิจ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดัการ 

>. นางสาวนิตา        ตรีวีรานวุฒัน์3 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / เลขานกุารบริษัท 

หมายเหตุ: 1/  นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมติทีHประชุมผูถื้อหุน้สามญั 

   ประจาํปี QRRS เมืHอวนัทีH TU มีนาคม QRRS  
 2/  นายชูพงศ ์ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมืHอวนัทีH [  มีนาคม QRRS 

      และเป็นกรรมการอิสระโดยมติทีHประชุมคณะกรรมการบริษทัครั] งทีH 4/2557 เมืHอวนัทีH _ สิงหาคม QRRS  

 _/  โดยมีนางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์  ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์  กรรมการสองในสามคนนี .
ลงลายมือชื อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ชื2อ – สกุล 
จาํนวนครั9งที2เข้าประชุม/จาํนวนครั9ง 

ปี FGGH ปี FGG] 

]. นายวศิิษฎ์       อคัรวิเนค > / > 5 / 5 

A. นายเจริญ       ประจําแทน่ > / > 5 / 5 

D. นายธีรชยั       อรุณเรืองศิริเลศิ _ / _ - 

C. นายชพูงศ์       ธนเศรษฐกร B / > 5 / 5 

5. นายประเสริฐ       ตรีวีรานวุฒัน์ > / > 5 / 5 

_. นางสาวกาญจนา   ริมพณิชยกิจ > / > 5 / 5 

>. นางสาวนิตา       ตรีวีรานวุฒัน์ > / > 5 / 5 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื2อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเจริญ ประจําแทน่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
A. นายวศิิษฎ์  อคัรวิเนค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีรชยั  อรุณเรืองศิริเลศิ]  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ:  1/  นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบโดยมติทีHประชุมผูถื้อหุน้สามญั 
       ประจาํปี QRRS เมืHอวนัทีH TU มีนาคม QRRS เป็นผูที้Hมีความรู้ความสามารถทางดา้นบญัชี 

       
โดยมีนางฐิตมิา ธนาปกิจ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื2อ – สกุล 
จาํนวนครั9งที2เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั 9งหมด 

ปี FGGH ปี FGG] 

1. นายเจริญ      ประจําแทน่ > / > 6 / 6 
A. นายวศิิษฎ์       อคัรวิเนค > / > 6 / 6 
D. นายชพูงศ์       ธนเศรษฐกร] B / > 6 / 6 
C. นายธีรชยั       อรุณเรืองศิริเลศิA _ / _ - 
B. นายประเสริฐ         ตรีวีรานวุฒัน์D ] / > - 
_. นางสาวกาญจนา    ริมพณิชยกิจD ] / > - 
>. นางสาวนิตา           ตรีวีรานวุฒัน์D ] / > - 

 

หมายเหตุ: 1/ นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ ไดรั้บการแต่งตั]งเขา้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    โดยมติทีHประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี QRRS เมืHอวนัทีH TU มีนาคม QRRS 
 2/  นายชูพงศ ์ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมืHอวนัทีH 4 มีนาคม QRRS 
  3/  นายประเสริฐ  ตรีวรีานุวฒัน์  นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ  และนางสาวนิตา  ตรีวรีานุวฒัน์   

เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพืHอชี]แจงผลการดาํเนินงาน 
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คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื2อ – สกุล ตาํแหน่ง 

]. นายประเสริฐ       ตรีวีรานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร  
A. นางสาวกาญจนา     ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร  
D. นางสาวนิตา       ตรีวีรานวุฒัน์ กรรมการบริหาร   

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ชื2อ – สกุล 
จาํนวนครั9งที2เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั 9งหมด 

ปี FGGH ปี FGG] 

1. นายประเสริฐ        ตรีวีรานวุฒัน์ ]] / 12 ]A / 12 
A. นางสาวกาญจนา      ริมพณิชยกิจ ]A / 12 ]A / 12 
3. นางสาวนิตา        ตรีวีรานวุฒัน์  ]A / 12 ]A / 12 

 

เลขานุการบริษัท 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั .งที  1/2557 เมื อวนัที  4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั .ง

นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท เพื อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. ABDB โดยมีหน้าที  

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี .  
1.1) ทะเบียนกรรมการ  
1.2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 

 และรายงานประจําปีของบริษัท   
1.3)  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ที รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร   
3. ดําเนินการอื นๆ ตามที คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทมีจาํนวน ] ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื2อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประเสริฐ     ตรีวีรานวุฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวกาญจนา      ริมพณิชยกิจ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวนิตา      ตรีวีรานวุฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ 

C. นางสาวฉตัรประภา        จนัทร์ศรี รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายขาย 

5. นายเจริญชยั      อํานาจสมบรูณ์สขุ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยั 

6 นางฐิติมา     ธนาปกิจ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอยา่งรอบคอบจากที ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนด
คา่ตอบแทนดงันี . 

D.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

D.D  รูปแบบที2ตัวเงนิ 
ที ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ABB> เมื อวนัที  ]l มีนาคม ABB> ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบ

เบี .ยประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี . 
 เบี 9ยประชุมต่อครั9ง (บาท) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการ 

 
]B,000 
]A,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
]A,500 
]\,000 

โดยคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั .งปีรวมทั .งสิ .นไมเ่กิน B\\,\\\  บาท 

สาํหรับในปี D] ธนัวาคม ABB> และ ABB_  มีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบคา่เบี .ยประชมุ ดงัตอ่ไปนี .  

D.F   รูปแบบที2ไม่เป็นตัวเงนิ 

- ไม่มี  - 
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สาํหรับในปี FGGH และ FGG] มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี 9ยประชุมดังต่อไปนี 9 
รายชื2อกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปี FGGH ปี FGG] ปี FGG7 ปี FGG] 

]. นายวศิิษฎ์          อคัรวิเนค  
 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / 
กรรมการตรวจสอบ 

101,570 60,000 49,570 60,000 

A.นายเจริญ            ประจําแทน่ 
 

กรรมการอิสระ / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

83,570 60,000 74,570 75,000 

D.นายธีรชยั            อรุณเรืองศิริเลศิ 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 71,570 - 49,570 - 

C.นายชพูงศ์            ธนเศรษฐกร 
 

กรรมการอิสระ 59,570 60,000 10,000 60,000 

B.นายประเสริฐ        ตรีวีรานวุฒัน์ 
 

กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ 

- - - - 

_.นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 
 

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - - - - 

>.นางสาวนิตา          ตรีวีรานวุฒัน์ 
 

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / 
เลขานกุารบริษัท 

- - - - 

หมายเหตุ:   ]/ คณะกรรมการที ดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหาร ไมไ่ด้รับคา่เบี .ยประชมุ                
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F. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ณ วนัที  D] ธนัวาคม ABB> และ ABB_ บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารใน
รูปของ เงินเดือน  โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี .ยงชีพ รวมเป็นมูลค่าทั .งสิ .น 9,653,267 บาทและ 8,789,674 บาท 
ตามลาํดบั 

 

6. ค่าตอบแทนอื2น 

 
- ไม่มี - 
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บุคลากร 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 และ ABB_ จํานวนพนกังานทั .งหมดของกลุม่บริษัท (ไมร่วมผู้บริหาร) มีดงันี .  

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) - TG 

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายขาย 7 7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 6 
ฝ่ายบัญชีและการเงนิ ]_ ]D 
ฝ่ายจัดซื 9อ 3 3 
ฝ่ายสารสนเทศ 4 4 
ฝ่ายคลังก๊าซ 5 4 
รวม 40 38 

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกัด - TT 

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายบริการทั2วไป ]] 20 
ฝ่ายวิศวกรรม ]] 15 
ฝ่ายคลัง _ 7 
ฝ่ายบุคคล l 10 
รวม 6H 52 

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จาํกัด - RE 

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายบริหาร ] 1 
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ ]\C 55 
ฝ่ายขาย A - 
รวม DSH 56 

บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จาํกดั - GG 

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 
ฝ่ายจัดส่ง Dl 39 
ฝ่ายจัดซื 9อ - 1 
รวม 6E 40 
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ณ วันที  31 ธันวาคม 2557 และ ABB_ บริษัทฯมีพนักงาน (ไม่รวมผู้ บริหาร) ทั .งหมด AAD คน และ18_คน 
ตามลําดบั โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที เป็นตวัเงินให้แก่พนกังาน ได้แก่ เงินเดือน โบนสั กองทุนสํารองเลี .ยงชีพ ประกนัสงัคม 
และค่าลว่งเวลา เป็นจํานวนรวม 45.10 ล้านบาท และ 45.18 ล้านบาทตามลําดบั  ทั .งนี . บริษัทฯได้กําหนดให้มีการจ่ายเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี .ยงชีพตั .งแต่มิถุนายน ABB> กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื อสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื อจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทฯในระยะยาว  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที2ผ่านมา 
- ไม่มี – 

 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
กลุม่บริษัทเลง็เห็นความสาํคญัของการเสริมสร้างทกัษะความชํานาญและการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร จึงได้

กําหนดให้มีการจดัการฝึกอบรมพนกังานอยา่งสมํ าเสมอ โดยได้มีการจดัทําแผนการฝึกอบรมประจําปีทั .งในรูปแบบการอบรม
ภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลกัสตูรวิชา
ตา่งๆ  โดยคดัเลอืกหลกัสตูรอบรมที มีความเกี ยวข้องกบัสว่นงานของพนกังานแตล่ะแผนก  
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การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัต่อการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสมํ าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม
ภายในที เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี ยง รวมทั .งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื อให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสดุ โดยบริษัทฯ กําหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ งประกอบด้วยผู้บริหาร
ตั .งแตร่ะดบัผู้จดัการฝ่ายขึ .นไป ทําหน้าที พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ แผนการปฎิบตัิงาน ผล
การประเมินความเพียงพอ คณุภาพของกระบวนการบริหารความเสี ยงและระบบการควบคมุภายใน การปฎิบตัิตามระเบียบ 
กฎหมาย รวมถึงข้อบงัคบัของราชการที เกี ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบตัิด้านการควบคมุ
ภ า ย ใ น ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ ง กํ า ห น ด
องค์ประกอบหลกัที จําเป็นในการควบคมุภายในไว้ B ด้าน ได้แก่ 

 

(]) การควบคมุภายในองค์กร  
(A) การประเมินความเสี ยง 

  (D) การควบคมุการปฎิบตัิงาน  
(C) ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมลู และ 
(B) ระบบการติดตาม 
 

คณะผู้ ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
บริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกนัการนําทรัพย์สินไปใช้โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที จะดําเนินตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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การกาํกับดูแลกจิการ 
D. นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดูแลกิจการที ดี เนื องจากเห็นว่ามีความสําคญัและ
จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจที ทําให้บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที มีประสิทธิภาพ และเป็นสว่นสําคญัในการสง่เสริมกิจการ
ของบริษัทฯให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื องและมั นคงต่อไป ซึ งจะก่อให้เกิดความเชื อมั นแก่ผู้ ถือหุ้น    ผู้ ลงทุน และผู้ ที 
เกี ยวข้อง อีกทั .งยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที ดี 
(Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึ งเป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพื อใช้ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที ดีให้กรรมการและพนกังานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบตัิตาม ซึ งมีเนื .อหาครอบคลมุหลกั
สาํคญั ดงันี . 

• การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี อยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

• คณะกรรมการบริษัทมีความมุง่มั นในการสร้างมลูคา่เพิ มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที ด้วยความสามารถและประสทิธิภาพที เพียงพอเพื อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ ถือหุ้นดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขดัแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําต่อ
ตนเอง 

• ดําเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคณุธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ที เกี ยวข้อง
ทกุฝ่าย 

• ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ งในด้านความเสี ยง โดยให้มีการประเมิน  วางกลยุทธ์แก้ไข 
และติดตามการบริหารความเสี ยงอยา่งเหมาะสมและสมํ าเสมอ 

• คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯขึ .น เพื อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคน
ถือปฏิบตัิ ตลอดจนเพื อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กําหนดนโยบายและ
ทิศทางในการกํากบัดแูลกิจการที ดีของบริษัท โดยให้ความสําคญักับระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
กํากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้นภายใต้
ข้อกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

• สง่เสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื น ๆ ในหลักสูตรที เกี ยวข้องอย่าง
ตอ่เนื อง  เพื อเป็นการเพิ มพนูความรู้ด้านตา่ง ๆ เกี ยวกบับทบาทหน้าที ของกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 
ดงันั .น จึงกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที ดี เพื อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

โดยบริษัทฯได้แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี . 
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หมวดที2  D  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทฯถือปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที ดี โดยครอบคลุม

หลกัการดงัตอ่ไปนี . 
1. สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี  
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั นในการสร้างมลูค่าเพิ มให้บริษัทฯบริหารงานด้วยความรอบคอบ และคํานึง ถึงความ

เสี ยงอยูเ่สมอ เพื อผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
3. การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
4. การดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงจริยธรรมธุรกิจเป็นสาํคญั 

 
บริษัทฯตระหนกัและให้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ งกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยายามรักษาไว้ซึ งสทิธิของผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิอนัชอบธรรมสาํหรับการดําเนินการดงัตอ่ไปนี . 
 

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิในการออกเสยีงแสดงความเห็นอยา่งเทา่เทียมกนัดงัที ได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยผู้ ถือหุ้น 
] หุ้น มีสทิธิออกเสยีงคงคะแนนได้ ] เสยีง 
 

2. สิทธิในการรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการรับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ งผลการดําเนินงาน
ประจําปี  โดยบริษัทฯได้จดัทําเอกสารประกอบคําอธิบายผลการดําเนินงานประจําปีที ครอบคลมุเนื .อหาสาระสําคญัที 
เกี ยวข้องกบัการดําเนินงานที ผา่นมาของบริษัทฯอยา่งชดัเจน และครบถ้วนแล้ว 
 

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จดัทํางบการเงินที มีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน เชื อถือได้ และครอบคลมุสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ
ได้ผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบญัชีที มีความเป็นอิสระ และมีชื อเสยีงเป็นที ยอมรับโดยทั วไป 
 

4. สิทธิที2จะได้รับเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจดัทํารายละเอียดการ
คํานวณเงินปันผลที ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนื .อหาสาระสาํคญัต่างๆที เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
เช่นนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกบันโยบายที ประกาศจ่าย ข้อมลูเปรียบเทียบ
การจ่ายเงินปันผลกบัปีที ผา่นมา โดยบริษัทฯจะอธิบายถึงเหตผุลและความจําเป็นหากบริษัทฯไมส่ามารถจ่ายเงินปันผล  
ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที บริษัทฯเคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที ถกูเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื ออนมุตัินั .นได้
ผา่นการพิจารณากลั นกรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที จะเสนอตอ่
ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณาอนมุตัิ 
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5. สิทธิในการพิจารณาและแต่งตั 9งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแตง่ตั .งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยบริษัทจดัทํารายละเอียด/ประวตัิ
ของกรรมการบริษัท ที ถกูเสนอชื อเพื อเข้ารับการแต่งตั .งอย่างถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนื .อหาสาระสําคญัต่างๆ ที 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่น ชื อ ประวตัิ จํานวนปีที ดํารงตําแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัท ที ผา่นมา (กรณีแตง่ตั .งกรรมการรายเดมิ) ประเภทกรรมการที เสนอแตง่ตั .ง หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหา การ
ถือหุ้นในบริษัท การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื นทั .งที เกี ยวข้องและไมเ่กี ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และ
กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที มีการแต่งตั .งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที ถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพื ออนุมัติ
แต่งตั .งนั .นได้ผ่านการพิจารณากลั นกรองอย่างระมัดระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท 
ก่อนที จะเสนอตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณาอนมุตัิ 
 

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจัดทํารายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที ถูกต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนื .อหาสาระสําคญัต่างๆ ที เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของผู้ ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของคา่ตอบแทนแยกตามตําแหนง่และ/หรือหน้าที 
ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมลูเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการในปีที ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็น
ต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที ถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพื ออนุมัตินั .นได้ผ่านการพิจารณากลั นกรองอย่างระมัดระวัง
รอบคอบแล้วจากคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที จะเสนอตอ่ที 
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณาอนมุตัิ 
 

7. สิทธิในการแต่งตั 9งผู้สอบบัญชแีละอนุมัตค่ิาสอบบัญช ี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในการพิจารณาแต่งตั .งผู้สอบบญัชี และอนมุตัิคา่สอบบญัชี โดยบริษัทจดัทํารายละเอียดข้อมลู
ที ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนื .อหาสาระสาํคญัตา่งๆ ที เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่นชื อผู้สอบบญัชี
และสํานกังานสอบบญัชีที สงักัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จํานวนปีที ผู้สอบบญัชีรายนั .นเป็นผู้สอบบญัชีให้กับ
บริษัท คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีซึ งแบง่แยกอยา่งชดัเจนระหว่างค่าสอบบญัชีและคา่บริการอื นๆ (ถ้ามี) และจดัให้มี
การเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีกบัปีที ผา่นมา เป็นต้น โดยผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีที ถกูเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื ออนมุตัินั .น
ได้ผา่นการพิจารณากลั นกรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที ผา่น
มาของผู้สอบบญัชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที จะเสนอต่อที ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณา
อนมุตัิ 
 

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที2เกี2ยวโยงกัน 
เพื อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมตัิการเข้าทํา
รายการที เกี ยวโยงกันที มีมูลค่าอย่างมีสาระสําคัญของบริษัท โดยการเข้าทํารายการที เกี ยวโยงกันของบริษัทนั .นจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั .งหมด 
 
 
 



59 
 

 
9. สิทธิพื 9นฐานอื2นๆของผู้ถอืหุ้นที2เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคับและกฎหมายต่างๆที2เกี2ยวข้อง 

บริษัทฯ ควรจดัทํารายละเอียดการเพิ มทนุที ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนื .อหาสาระสําคญัต่างๆ ที เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่นวตัถปุระสงค์และความจําเป็นในการเพิ มทนุ วิธีการและเงื อนไขของการเพิ มทนุ ผลกระทบ
จากการเพิ มทนุที มีตอ่บริษัท ตลอดจนผู้ ถือหุ้น เป็นต้น โดยเรื องดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณากลั นกรองอยา่งระมดัระวงั
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที จะเสนอตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณาอนมุตัิ 
 

หมวดที2  F  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุ

รายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ทั .งผู้ ถือหุ้นที เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั .งผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงปกป้อง
และรักษาสิทธิขั .นพื .นฐานของผู้ ถือหุ้น ดงันี .ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิเทา่เทียมกนั ในการซื .อขายหรือโอนหุ้น การมี
สว่นแบ่งในกําไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกนั การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื อใช้สิทธิออกเสียงในที ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื อแต่งตั .งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั .งผู้สอบบญัชี 
และเรื องที มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์
สนธิ การลดทนุหรือเพิ มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  
 

2. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดงัที ได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท 
โดยผู้ ถือหุ้น ] หุ้น มีสทิธิออกเสยีงคงคะแนนได้ ] เสยีง 

 
3. บริษัทเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสมํ าเสมอ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั .งเว็บไซต์ของบริษัท  
 
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื องเพื อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื อบุคคลเพื อ

พิจารณารับเลือกตั .งเป็นกรรมการบริษัท เพื อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นการ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ตามหลกัเกณฑ์ที บริษัทกําหนด 

 
5. บริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทั .งเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมในวาระต่างๆ  รวมทั .งมีความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ  โดยสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั เว้นแตก่รณีที 
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้เป็นอย่างอื น  และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั .งเอกสาร
ข้อมลูประกอบการประชมุ ทางเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 1 เดือน เพื อให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตดัสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมลูที บริษัทจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร 
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6. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ในหนงัสือเชิญประชุม และ

แจ้งขั .นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบในที ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั .งในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้มีการ
กําหนดเป็นลาํดบัขั .นตอนอยา่งชดัเจน มีการนําเสนอ ซกัถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที ประชุมอยา่ง
ชดัเจน รวมทั .งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้กบัผู้
ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุ
อยา่งน้อย 1 ชั วโมง และตอ่เนื องจนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ   

 
7. บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่าง ๆ และ

การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที มีข้อมูลสําคญัเพิ มเติมในที ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกระทนัหนั 
ไมเ่พิ มวาระการประชมุหรือเปลี ยนแปลงข้อมลูสาํคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  ไมจํ่ากดัสทิธิใน
การเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นที มาสาย เป็นต้น  

 
8. บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที 

ประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น การประชุมดําเนินตามลําดับขั .นตอนที แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการเลือกตั .ง
กรรมการผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั .งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที เกี ยวข้องตอบข้อซกัถามอยา่งเพียงพอ  
 

9. ในกรณีที ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อํานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ งเป็นรูปแบบที ผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอ
รายชื อกรรมการอิสระของบริษัทอยา่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ 

 
10. บริษัทฯ จดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุที ชดัเจนถกูต้องครบถ้วน เพื อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ซึ งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลงัจากที สง่รายงานการประชมุให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั .งใจที จะพิจารณาดําเนินการในด้านตา่งๆ โดยได้พิจารณาเกี ยวกบั

ขจดัปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความซื อสตัย์สจุริตอยา่งมเีหตมุีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณที ดี เพื อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสาํคญั  
 ดงันั .น เพื อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน   บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ ที เกี ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีให้คณะกรรมการทราบ โดยติดตอ่แจ้งที เลขานกุารบริษัท และมีหน้าที รายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทั .ง ในการประชมุคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บคุคลที มีสว่นได้สว่นเสยีในการ
เข้าทํารายการใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสยีงลงมติในรายการ
ดงักลา่ว 



61 
 

 
นอกจากนี .บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั .นตอนการอนมุตัิรายการที อาจมีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์หรือ

รายการที เกี ยวโยงกนัซึ งให้เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับรายชื อ และความสมัพนัธ์ของบุคคลที เกี ยวโยงกนั นโยบายการกําหนด
ราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั .งความเห็นของคณะกรรมการเกี ยวกับการทํารายงานดังกล่าว โดยได้ถือปฏิบตัิตาม
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที ใช้บงัคบั
การทํารายการที เกี ยวโยงกนัอยา่งเคร่งครัดเพื อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยา่งเทา่เทียมกนั 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการเข้าทํารายการที เกี ยวโยงกนัโดยการเข้าทํารายการที เกี ยว
โยงกันของบริษัทนั .นจะคํานึงผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคัญ และเป็นไปตามเงื อนไขราคาและการ
แขง่ขนัทางการค้าโดยทั วไป โดยราคาและเงื อนไขการค้าตา่งๆ  เสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arms-Length Basis) 
รายการที เกี ยวโยงกนัของบริษัทจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั .งหมด   
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื อรับทราบรายการที เกี ยวโยงกนั และรายการที มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ซึ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วทกุไตรมาสอยา่งเคร่งครัดรวมทั .งจะดําเนินการให้มีการเปิดเผยไว้
ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื อประโยชน์สว่นตน จึงกําหนด

นโยบายเรื องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท เพื อมิให้บคุลากรของบริษัททั .งกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท นํา
ข้อมลูภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้ อื นหรือนําไปใช้เพื อประโยชน์สว่นตน รวมถึงเพื อการซื .อขาย  โดยดําเนินการแจ้งให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัททราบวา่  

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และ
จะต้องไมนํ่าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื อ
ประโยชน์แก่บคุคลอื นใดไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  เว้น
แตข้่อมลูนั .นบริษัทได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัททราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทที 
ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมลูภายในที เป็นสาระสําคญั ที มีผลต่อการเปลี ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเลี ยงการซื .อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง ] เดือน ก่อนที งบการเงินหรือข้อมลูภายในนั .น
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที เป็นสาระสําคญันั .นต่อบคุคลอื น  ทั .งนี . ให้รวมถึงคู่สมรส
และบตุรที ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทด้วย  โดยผู้ ใดฝ่าฝืนถือว่าได้
กระทําผิดอย่างร้ายแรงโดยบริษัทจะทําหนงัสือตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากพบว่ามีการปฏิบตัิอีกครั .ง 
จะทําการให้ออกโดยไมจ่่ายเงินคา่ชดเชย 
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หมวดที2  6  การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้
เสยีตามสทิธิ เงื อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ เพื อให้ผู้มีสว่นได้เสยีได้รับการดแูลและปฏิบตัิด้วยดี  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี . 
 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั นที จะดําเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

โดยคํานึงถึงการเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที ดีและต่อเนื อง รวมทั .งการ
ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเชื อถือได้ 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ  ของบริษัทฯ
สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที กําหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนกังานของบริษัทฯ ด้วย
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั พร้อมทั .งพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานที 
ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื อสร้างความมั นใจและเป็นขวัญกําลังใจให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯด้วยความมั นคงในอาชีพ 

ผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของผู้บริหาร ในฐานะผู้ ที มีบทบาทสําคญัในการกําหนดกลยทุธ์
และแผนปฏิบตัิงานต่างๆ รวมทั .งควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง 
และเป้าหมายทางธุรกิจที กําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจึงเสนอคา่ตอบแทนผู้บริหารที 
มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั .งใจและ
ทุม่เทให้กบัการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจที กําหนดไว้ได้ 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของหุ้นสว่นทางธุรกิจของบริษัทฯในการที ช่วยสนบัสนนุ
และผลกัดนัให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลเุป้าทางธุรกิจที กําหนดไว้
ได้ บริษัทฯจึงปฏิบตัิต่อหุ้นสว่นทางธุรกิจของบริษัทฯ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที เป็นธรรมของทั .ง
สองฝ่าย    และปฏิบตัิตามเงื อนไขข้อตกลงทางการค้าที ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรกโดยสร้างสมัพนัธภาพที ดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื องและ
สมํ าเสมอและมุ่งเน้นที จะปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงื อนไขต่างๆ ที มีต่อลกูค้าอย่างโปร่งใส
เท่าเทียมและเป็นธรรม และให้ความสําคญัในการรักษาข้อมูลที เป็นความลบัของลกูค้าอย่างสมํ า
เสมอ และไมนํ่าข้อมลูดงักลา่วโดยให้ความสาํคญัแก่ลกูค้ามาใช้เพื อผลประโยชน์ของตนเอง  

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื อนไขทางการค้าที ตกลงร่วมกนัอย่าง
เคร่งครัดทั .งจะไมเ่รียกร้อง ไมรั่บ ไมจ่่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากบัคูค้่าโดยไมส่จุริ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศกัยภาพการแขง่ขนัทางการค้าด้วยการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพของการให้บริการไม่แสวงหา
ข้อมลูที เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที ไม่สจุริตหรือไมเ่หมาะสมและไม่มีนโยบายที 
จะทําลายคู่แข่งด้วยการพดูพาดพึงกลา่วร้ายหรือดําเนินการใดๆที ไม่สจุริตที เป็นการทําลายคู่แข่ง
ของบริษัทฯ 
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สิ2งแวดล้อม : บริษั ทฯ ได้ ให้ความสําคัญ ด้านสิ งแวดล้อม  โดยไม่กระทําการใดๆ ที ส่งผลเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที กฎหมายกําหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพเพื อประโยชน์ต่อสว่นรวมปฏิบตัิและให้ความร่วมมือ หรือควบคมุให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที ออกโดยหน่วยงานที 
กํากบัดแูล 

ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ คํานงึถึงการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมเพื อสร้างคณุภาพชีวิตที ดีแก่คนในสงัคมและชมุชน
รวมถึงสง่เสริมและปลกูฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทกุระดบัและให้ความ
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชมุชน สิ งแวดล้อม 

หน่วยงานภาค :  บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงบทบาท หน้าที  และความรับผิดชอบของหนว่ยงานภาครัฐและหนว่ย 
รัฐและหน่วย  งานกํากบัดแูลที มีตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั .งใจและให้ความร่วมมือใน 
งานกาํกับ      การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั .งกฎหมายตา่ง ๆ ที เกี ยวข้องกบัการดําเนินงานของ 
ดูแลอื2นๆ                บริษัทฯ ทั .งนี .เพื อเป็นการแบง่เบาภาระของหนว่ยงานเหลา่นั .น นอกจากนี . บริษัทฯ ยงัมอบหมาย 
ที2เกี2ยวข้อง :  ให้เลขานกุารบริษัทฯรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทั .ง

กฎหมายตา่ง ๆ ที เกี ยวข้องกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามคูม่ือการปฏิบตัิงานและเป็นไปตามมาตรฐานตา่ง ๆ ที เกี ยวข้องและ
รายงานผลการสอบทานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 

 
บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัข้างต้น เนื องจากแรงสนบัสนุน

จากผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ มีสว่นช่วยเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกําไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการสร้าง
ความสําเร็จให้กบับริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงสิทธิของแต่ละกลุ่มที มีส่วนได้เสียโดยปฏิบตัิตามข้อกําหนด
กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ รวมถึงสญัญาและข้อตกลงตา่งๆ ที ทําขึ .นระหวา่งกนั รวมทั .งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ
เพื อให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และไมด่ําเนินการใดๆ อนัจะเป็นการริดรอนสิทธิ หรือสง่ผลกระทบใน
ด้านลบกบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ 
 กรณีที ผู้ มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที ไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคุมภายในที บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯจะดําเนินการสอบสวน
ตามขั .นตอนการรับเรื องร้องเรียนที กําหนดไว้และถือปฏิบตัิเป็นเรื องลบั และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ 

 
 

การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการต้านการทจุริต  หลกัการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่นจรรยาบรรณว่า

ด้วยการขดัแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วย
การให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื นใด เป็นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกร้องของขวญัหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื นใดที สอ่ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ในทางมิชอบ หรือการกระทําใดๆ ที 
อาจนําไปสูก่ารแสวงหาผลประโยชน์เพื อตนเองหรือครอบครัว 



64 
 

 
หมวดที2  d  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.  การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูสาํคญัของบริษัทที มีผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสีย

กบับริษัททั .งข้อมูลทางการเงิน และข้อมลูที มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน น่าเชื อถือ ทั วถึง ทนัเวลา โปร่งใส 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กําหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจําปี รวมถึงผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท  

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ งจัดทําขึ .นตาม
มาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที 
เหมาะสม และถือปฏิบตัิอยา่งสมํ าเสมอ โดยใช้ดลุยพินิจในการจดัทําอยา่งระมดัระวงั อีกทั .ง มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ทั .งนี . คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั .งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
เกี ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี ยวกับเรื องดงักล่าวในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ งแสดงไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  รวมทั .ง จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 

 

2.  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที มีผลต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีกบั
บริษัท เกี ยวกับความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสน่าเชื อถือทั วถึงและทันเวลาทั .งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั วไป
ตลอดจนข้อมลูสาํคญั โดยได้เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆเพื อให้ผู้ลงทนุนกัวิเคราะห์และผู้สนใจโดยทั วไปได้รับทราบโดยผา่น
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสิ งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั .งเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.takunigroup.com) โดยผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ได้ที  นางสาวนิตา ตรีวีรา
นวุฒัน์ เลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ \-ACBB-A``` หรือที  E-mail: nita@takuni.com 
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หมวดที2  G  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที สามารถเอื .อประโยชน์ได้กบับริษัท 

โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั .งยงัให้ความสําคญักบัระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเพื อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ณ วนัที  D] ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการที เป็นไมเ่ป็นผู้บริหาร
จํานวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั .งหมด เพื อทําหน้าที 
ถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเรื องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั .งคณะอนุกรรมการเพื อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที มีตอ่ผู้ ถือหุ้นไว้อยา่งชดัเจนเพื อความเป็นอิสระใน
การตดัสนิใจและนําเสนอวิสยัทศัน์ ดงัรายละเอียดที กลา่วไว้แล้วภายใต้หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทั .งสิ .น 3 ทา่น เพื อปฏิบตัิหน้าที เฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหน้าที ที ได้ระบไุว้ 
 

• คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั .งสิ .นจํานวน 3 ท่าน เพื อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความคลอ่งตวัโดยมีขอบเขต
อํานาจหน้าที ตามที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

นอกจากนี .บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการให้เป็นคนละ
บคุคลกัน เพื อป้องกนัมิให้บุคคลใดมีอํานาจโดยไม่จํากดั โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดอํานาจหน้าที และ
คดัเลอืกบคุคลเพื อเข้าดํารงตําแหนง่ดงักลา่ว 
ทั .งนี .บริษัทมีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทซึ งทําหน้าที ให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบตัิหน้าที ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั .งประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากการประชุมผู้
ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Meeting (AGM)) ทกุปี กรณีที กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที และ
ความรับผิดชอบเพิ มมากขึ .น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคา่ตอบแทนที เหมาะสมกบัหน้าที และ
ความรับผิดชอบที ได้รับมอบหมายเพิ มมากขึ .นด้วย ซึ งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย 
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักลา่ว
ได้รับความเห็นชอบจากที ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั .งที  1/2557 เมื อวันที  4มีนาคม 2557โดยบริษัทได้ตระหนักถึง
ความสําคญัของนโยบายกํากบัดแูลกิจการเนื องจากเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและจะสง่เสริมให้บริษัทมี
ความมั นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั งยืนในระยะยาว สําหรับการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานนั .น บริษัทให้
ความสําคญัเรื องการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการ
ควบคมุภายในร่วมกนัเป็นประจําทกุปีตั .งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป เพื อให้บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที ดี 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ทั .งนี .คณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจํานอกจากนี . ภายหลงัจากที 
หุ้นสามญัของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบั
ตา่งๆ ตามที สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเกี ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื อให้ผู้ ที เกี ยวข้อง 

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื อสตัย์ สจุริต และเที ยงธรรม ทั .งการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม ทั .งนี .บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทาง
ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที ว่า การตดัสินใจใดๆ 

ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านั .น และควรหลีกเลี ยงการกระทําที ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ที มีสว่นเกี ยวข้องหรือเกี ยวโยงกบัรายการที พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเกี ยวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิใน
ธุรกรรมนั .นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี ยวกับรายการที เกี ยวโยงกันและรายการที มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ รวมทั .งบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื องการกําหนดราคาและเงื อนไขต่างๆ กับบุคคลที อาจมีความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด และได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั .งสารสนเทศที ปรากฏใน

รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลู และงบการเงินซึ งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยนําเสนอโดยต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินดงักล่าวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตจากสํานักงาน 
กลต. เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศไทย และมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที สําคญัทั .งข้อมลูทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื .นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื อถือได้และใช้นโยบายการบญัชีที 
เหมาะสม 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ มเติมตามความจําเป็นโดยกําหนดวาระการประชุมที ชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครั .งจะมีเลขานกุารคณะกรรมการเป็นผู้จดัทําวาระต่างๆ ของการประชุม
และดําเนินการจดัสง่เอกสารการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชมุเพื อให้กรรมการได้มี
เวลาพิจารณาและศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอ รวมถึงการบนัทึกการประชุมและจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่กรรมการบริษัท
เป็นรายบคุคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเก็บรายงานการประชมุกรรมการที ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
อยา่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ ที เกี ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในการพิจารณาเรื องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ งทําหน้าที เป็นประธานในที ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทั .งนี .ในการลงมติในที ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการคน
หนึ งมีเสยีงหนึ งเสยีง กรรมการที มีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั .น ทั .งนี .ถ้าคะแนนเสยีง
เทา่กนั ประธานในที ประชมุจะออกเสยีงเพิ มอีกหนึ งเสยีงเป็นเสยีงชี .ขาด 

ในปี 255> บริษัทจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน > ครั .ง โดยในการประชมุแต่ละครั .งมีกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น  
 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั .งในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน และเพื อให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กําหนดภาระหน้าที  อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที 
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั นอกจากนี .บริษัทยงัจดัให้มีผู้ ที ทําหน้าที ตรวจสอบภายใน ซึ งบริษัท
มีนโยบายที จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)  ให้ทําการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทเพื อนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท     โดยบริษัทได้แตง่ตั .งบริษัท มลั
ติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติ .ง จํากดั โดยคณุสรุพล ถวลัยวิชชจิต เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี ABB_ และปี ABB> เพื อทําการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้าน
การเงินและมีการปฏิบตัิงานที เป็นไปตามแนวทางที วางไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทั .งการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และข้อกําหนดต่างๆ ที เกี ยวข้องกบับริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถกูรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
ระดบัสงู 
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F. คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย D ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตล่ะชดุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี . 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั .งที  ]/ABB> เมื อวนัที  C มีนาคม ABB> ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที และความรับผิดชอบที สําคญัของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที ตามที กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท และให้มีอํานาจหน้าที ตามที กําหนดดงัตอ่ไปนี . 

1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที ดแูลและกําหนดนโยบายที สาํคญัของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลกัในการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหาร
ความเสี ยงของบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที พิจารณาอนมุตัิงบประมาณการลงทนุ และโครงการลงทนุของบริษัท รวมถึงมี
หน้าที กํากบัดแูลดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที วางไว้ 

3. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทและกําหนดแนวทางแก้ไขกรณีที มีปัญหา
อปุสรรคเพื อให้บรรลเุป้าหมายที วางไว้หรือดีกวา่เป้าหมายที วางไว้ 

4. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที จดัให้มีรายงานข้อมลูทั วไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพื อรายงานต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีหรือผู้ลงทนุทั วไปอยา่งถกูต้องทนักาลและเป็นไปตามที กฎหมายกําหนด 

5. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที รับทราบรายงานการตรวจสอบที สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รวมทั .งผู้ตรวจสอบบญัชีและที ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที กําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกรณีที พบข้อบกพร่องที เป็นสาระสาํคญั 

6. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการ
บริหารความเสี ยงของบริษัท 

7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที ในการจดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเพื อให้มีขึ .นมา
ทดแทนอยา่งตอ่เนื อง (Succession Plan)  

8. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที ในการแตง่ตั .งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี ยวกบัอํานาจหน้าที 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. แต่งตั .งกรรมการคนหนึ งคนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอื นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ งแทนคณะกรรมการบริษัท
รวมทั .งประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าว   หรือมอบ
อํานาจให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที 
คณะกรรมการเห็นสมควร  ซึ งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ  เพิกถอน  เปลี ยนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจนั .นๆ ได้  
 
 
 
 



69 
 

 
ทั .งนี .การมอบอํานาจดงักลา่ว ผู้ ได้รับมอบอํานาจนั .นต้องไมม่ีอํานาจอนมุตัิรายการที บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลที อาจ

มีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เรื องต่อไปนี .
จะกระทําได้ตอ่เมื อได้รับอนมุตัิจากที ประชมุผู้ ถือหุ้นกอ่น ทั .งนี .กําหนดให้รายการที กรรมการหรือบคุคลที อาจมคีวามขดัแย้ง มี
สว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึ งมีสว่นได้เสยีในเรื องนั .น ไม่
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื องนั .น 

• เรื องที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• การทํารายการที กรรมการมีสว่นได้เสียและอยูใ่นขา่ยที กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• นอกจากนั .นในกรณีดงัต่อไปนี .จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที ประชุมคณะกรรมการและที ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั .งหมดของผู้ ถือหุ้นที เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั .งหมดหรือบางสว่นที สาํคญัให้แก่บคุคลอื น 
- การรับซื .อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั .งหมดหรือบางส่วนที  สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พื อชําระแก่เจ้าหนี .ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี . เป็นทนุ 
- การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
- การเพิ มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- เรื องอื นใดตามที กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี . คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที ในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การทํารายการที เกี ยวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน 
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติที ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั .งที  ]/ABB> เมื อวนัที  C มีนาคม ABB> ได้กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบที 
สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี . 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั .งรายไตรมาสและราย
ประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน  (ถ้ามี) 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั .งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดย

คํานึงถึงความน่าเชื อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั .น และ
ประสบการณ์ของบคุลากรที ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที เกิดรายการเกี ยวโยงหรือรายการที อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติงานอื นใดตามที คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้ บริหารของบริษัทในรายงานที สําคัญ ๆ ที ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที 
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลา่วควรประกอบด้วย 

• ความเห็นเกี ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถกูต้องครบถ้วนเป็นที เชื อถือได้ 

• ความเห็นเกี ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• เหตผุลเกี ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเกี ยวกบัรายการที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ 
แตล่ะทา่น 

• ความเห็นเกี ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์หรือกฎหมายที 
เกี ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

•     รายงานอื นใดที คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั วไป ควรทราบและภายใต้ขอบเขต
หน้าที และความรับผิดชอบที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

•    เพื อให้การปฏิบตัิหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แสวงหาความเห็นที เป็นอิสระ จากที ปรึกษาทางวิชาชีพอื นใดเมื อเห็นว่าจําเป็นก็ได้ ทั .งนี .ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท 

8. ปฏิบัติงานอื นใดตามที คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้ บริหารของบริษัทในรายงานที สําคัญ ๆ ที ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที 
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

 
เพื อให้การปฏิบัติหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา

ความเห็นที เป็นอิสระ จากที ปรึกษาทางวิชาชีพอื นใดเมื อเห็นว่าจําเป็นก็ได้ ทั .งนี .ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท   ทั .งนี . นายธีรชัย  
อรุณเรืองศิริเลศิ เป็นกรรมการตรวจสอบที มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ตามมติที ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั .งที  ]/ABB> เมื อวนัที  C มีนาคม ABB> ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมี

อํานาจหน้าที ภายในขอบเขตที กําหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี . 
1. ให้มีอํานาจตดัสนิใจในเรื องการดาํเนินงานที สาํคญัของบริษัทฯโดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ 

วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯภายในขอบเขตอํานาจที ได้รับมอบหมาย รวมถงึการกํากบัดแูลการ
ดําเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

2. พิจารณาเรื องการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซื .อขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯเพื อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการที เกี ยวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่

กิจการ 
4. พิจารณาเรื องการระดมทนุของบริษัทฯเพื อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุตัิการแตง่ตั .งที ปรึกษาด้านตา่งๆที จําเป็นตอ่การดําเนินงานของกิจการ 
6. ดําเนินกิจการที เกี ยวข้องกบัการบริหารงานโดยทั วไปของกิจการ 
7. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัคิําขอจากฝ่ายงานตา่งๆ ของบริษัทฯ

ที เกินอํานาจสั งการของฝ่ายงานนั .น  
8. คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้าที ให้กรรมการบริหารแตล่ะคนสามารถดาํเนินการ

ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที ของคณะกรรมการบริหารตามที กําหนดไว้ โดยกรรมการบริหารดงักลา่วจะต้องรับผิดชอบ
ในงานที ได้รับมอบหมายนั .นโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริหาร   
 

ทั .งนี . การมอบอํานาจดงักล่าว ผู้ ได้รับมอบอํานาจนั .นต้องไม่มีอํานาจอนุมตัิรายการที บุคคลดงักล่าวหรือบคุคลที 
อาจมีความขดัแย้งตามที กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีสว่นได้เสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื นใดกบับริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าว
จะต้องเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯหรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที เป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้า
ปกติทั วไปของบริษัทฯที เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที2และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั .งที  ]/ABB> เมื อวนัที  C มีนาคม ABB> ได้กําหนดให้กรรมการผู้จัดการมี

อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี . 
1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั วไปของบริษัทฯ 
2. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที ได้อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  และ/

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3. มีอํานาจอนุมตัิ  และมอบอํานาจช่วงอนุมตัิเบิกจ่ายเพื อการจดัซื .อจัดจ้าง  ซึ งทรัพย์สินและบริการเพื อประโยชน์ของ

บริษัทฯ ซึ งอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั วไปทางการค้าที มีวงเงินไม่เกินตามที 
คณะกรรมการบริษัทกําหนด   
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4. มีอํานาจออกคําสั ง  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพื อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย  และผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

และเพื อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ  ต่อบคุคลภายนอกในกิจการที เกี ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ 
6. อนมุตัิการแตง่ตั .งที ปรึกษาด้านตา่ง ๆ  ที จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 
7. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  

ข้อกําหนด  คําสั ง  มติที ประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที ประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทกุประการ 
 

ทั .งนี .การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื นที กรรมการผู้จัดการเห็นควร  
จะไมร่วมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที ตนหรือบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสยี  หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื นใด ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามที สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือที  ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัท  หรือ
กฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด  เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที เป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั วไปของบริษัทฯที 
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 

6. การสรรหาและแต่งตั 9งกรรมการและผู้บริหาร 
ปัจจุบนับริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั .งคณะกรรมการสรรหาในการคดัเลือกบุคคลที จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการและ

ผู้บริหารสงูสดุ อยา่งไรก็ตามในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ  บริษัทฯมีนโยบายคดัเลอืกโดยให้ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร ร่วมกันเสนอชื อบุคคลผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ เพื อ
พิจารณาในที ประชมุคณะกรรมการและนําเสนอตอ่ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื อพิจารณาตอ่ไป 
 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทหรือที ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั .งคณะกรรมการตรวจสอบขึ .นมาคณะ

หนึ งมีจํานวนไม่น้อยกวา่ D คนโดยคดัเลอืกจากกรรมการอิสระของบริษัท เมื อคณะกรรมการตรวจสอบวา่งลงจนมีจํานวนตํ า
กว่า D  คน  ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตั .งให้ครบถ้วนภายในเวลาไม่เกินกว่า  D  เดือน  นบัแต่วนัที 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนน้อยกว่า  D  คน ทั .งนี . คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบตัิ 
ดงันี . 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงทั .งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือนิตบิคุคลที อาจมี
ความขดัแย้ง ทั .งนี . ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที เกี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั .นๆด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที ปรึกษาที ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที ยื นขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  
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3. ไมเ่ป็นบคุคลที มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะที เป็น บิดา

มารดา คูส่มรส พี น้อง และบตุร รวมทั .งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลที จะได้รับการเสนอชื อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที 
อาจขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั .งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไมใ่ช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที อาจมคีวาม
ขดัแย้ง เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัที ยื นขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  

5. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที กระทําเป็นปกตเิพื อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ .าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี .สนิ   รวมถงึพฤตกิรรมอื นทํานอง
เดียวกนั ซึ งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนี .ที ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ ง ตั .งแตร้่อยละสามของ
สนิทรัพย์ที มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตั .งแตย่ี สบิล้านบาทขึ .นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ ากวา่ ทั .งนี . การ
คํานวณภาระหนี .ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที เกี ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที เกี ยวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนี .ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี .ที เกิดขึ .นใน
ระหวา่งหนึ งปีก่อนวนัที มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุลเดยีวกนั 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที อาจมคีวามขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ งไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ งมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที ยื นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถงึการให้บริการเป็นที ปรึกษากฎหมายหรือที ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือนิติบคุคลที อาจมคีวาม
ขดัแย้ง ทั .งนี . ในกรณีที ผู้ให้บริการทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไมใ่ช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั .นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัยื นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

8. ไมเ่ป็นกรรมการที ได้รับการแตง่ตั .งขึ .นเพื อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ ง
เป็นผู้ ที เกี ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไมป่ระกอบกิจการที มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที มนียักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที ปรึกษาที 
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้นที มีสทิธิออกเสยีงทั .งหมดของบริษัทอื น  ซึ งประกอบ
กิจการที มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

10. ไมม่ีลกัษณะอื นใดที ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
11. ไมเ่ป็นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดาํเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย 

บริษัทยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้งและไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที เป็น
บริษัทฯ  บริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยในลาํดบัเดยีวกนั 
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ภายหลงัได้รับการแต่งตั .งให้เป็นกรรมการอิสระที มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ ง ข้อ ] ถึง ข้อ ]] แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง  โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยที  

(1) ไม่เป็นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที อาจมีความขดัแย้ง 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที จะสามารถทําหน้าที ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั .งนี . ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึ งคนที มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที จะสามารถทําหน้าที ในการ
สอบทานความนา่เชื อถือของงบการเงินได้  

ทั .งนี .คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลอืกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึ ง
ที มีคณุสมบตัิเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั .งรอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ งหรือหลายคนก็ได้ และอาจแต่งตั .งผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัททําหน้าที เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้แต่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบที มิใช่เป็นกรรมการตรวจสอบไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการตรวจสอบผู้ ที ประสงค์จะลาออกจากกรรมการตรวจสอบ  จะต้องแจ้งความประสงค์นั .นเป็นหนงัสือต่อ
บริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ] เดือน เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั  หากจําเป็นกรรมการตรวจสอบนั .นอาจต้องชี .แจงประกอบด้วย กรณี
กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูถอดถอนให้ออกบริษัทต้องแจ้งการลาออกหรือถกูถอดถอนนั .น พร้อมสาเหตไุปให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ  และต้องแต่งตั .งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยคณะกรรมการบริษัทภายใน D เดือน  
นบัแต่วนัที กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบที ถกูถอดถอนนั .น  อาจชี .แจงถึงสาเหตดุงักลา่วต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบก็ได้  

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบดาํรงตําแหนง่วาระละ 3 ปี แตอ่าจได้รับการแตง่ตั .งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที ประชมุผู้ ถือ

หุ้นให้ดํารงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกก็ได้ 
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กรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ งหนึ งของจํานวน

กรรมการทั .งหมดต้องมถิี นที อยูใ่นราชอาณาจกัร  
2. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ  

- บรรลนิุติภาวะ  
- ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
- ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที สดุให้จําคกุในความผิดเกี ยวกบัทรัพย์ที ได้กระทําโดยทจุริต  
- ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ ฐานทจุริตตอ่หน้าที  

3. ที ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั .งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี .  
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที ตนถือคณูด้วยจํานวนกรรมการที จะ  เลอืกตั .ง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที มีอยู่ทั .งหมดตาม (1) เลือกตั .งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที เลือกตั .งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้  

(3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั .งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที จะพงึมี  

4. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั .ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ งในสามเป็น อตัราถ้า
จํานวนกรรมการที จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที สดุกบัสว่นหนึ งในสาม 
กรรมการที จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั .นให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที อยูใ่นตาํแหนง่นานที สดุนั .นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ ทั .งนี .กรรมการซึ งพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระ อาจได้รับเลอืกตั .งใหมไ่ด้ 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ ให้ยื นใบลาออกตอ่บริษัท การ ลาออกมีผลนบัแตว่นัที ใบลาออกไปถึง
บริษัท  

6. ในกรณีที ตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคล
ซึ งมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือน โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ของจํานวนกรรมการที ยงัเหลอือยู ่ ทั .งนี .บคุคลซึ งเข้าเป็นกรรมการแทนตาม
วรรคหนึ งอยูใ่นตาํแหนง่ได้เพียงเทา่วาระที ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ งตนแทน  

7. ที ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ งหนึ งของจํานวนหุ้นที ถือโดยผู้ ถือหุ้นที มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
 

ผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั .งผู้บริหารโดย

คดัเลอืกจากบคุลากรที มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที เกี ยวข้อง 
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d. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม 

บริษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการที สามารถเอื .อประโยชน์กับบริษัท ทั .งนี .เพื อเป็นการเพิ มศักยภาพในการ
แข่งขนั โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอํานาจควบคุมหรือกําหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ
จะต้องมีสทิธิในการสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 

G. การกาํกับดแูลเรื2องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทั .งการซื .อขายหลกัทรัพย์ ดงันี . 
- กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท

ฯ และจะต้องไม่นําความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพื อประโยชน์แก่บุคคลอื นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไมก็่ตาม  เว้นแตข้่อมลูนั .นบริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

- กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ
บริษัทฯ ที ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที เป็นสาระสําคญั ที มีผลต่อการ
เปลี ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเลี ยงการซื .อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง ] เดือน ก่อนที งบ
การเงินหรือข้อมลูภายในนั .นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูที เป็นสาระสําคญันั .นต่อ
บคุคลอื น ทั .งนี . ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง
ของบริษัทฯ ด้วย  โดยผู้ ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทําผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการกําหนดโทษ
โดยการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและหากยงัคงปฏิบตัิจะทําการไลอ่อกโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย 

 

นอกจากนี . บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี ยวกบัหน้าที ที ต้องรายงานการถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อ สํานกังาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที 
ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการถัดจากวนัที ทํารายการ และจดัสง่สําเนา
รายงานนี .ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที สง่รายงานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

]. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยร่วมกนัจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีในปี ABB> รวม A.DD ล้านบาท โดย

แบง่เป็นคา่สอบบญัชี A.A> ล้านบาท และคา่ตอบแทนอื น \.\_ ล้านบาท 
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H. การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที2ดีในเรื2องอื2นๆ 
นโยบายการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการทํารายการระหวา่งกนั โดยในกรณีที บริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหวา่งกนั
กบักบับคุคลที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี ยวกบัความจําเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั .น และในกรณีที คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั
ที อาจเกิดขึ .น บริษัทจะได้ให้ผู้ เชี ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว เพื อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  
 

นโยบายของบริษัทในการทาํรายการระหว่างกันจาํแนกตามประเภทรายการมีดังนี 9 
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ  การซื .อและขายสนิค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทมี

นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี ยวกบัเหตผุลและความจําเป็นต่อการ
ทํารายการดังกล่าว และการมีเงื อนไขการค้าที มีราคาและเงื อนไขที เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เมื อเทียบเคียงกับการทํารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั วไป หรือการทํารายการระหว่าง
บุคคลที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั วไป หรือการทํารายการในลกัษณะเดียวกับของ
ผู้ประกอบการอื นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็น
เกี ยวกับเหตุผลและความจําเป็นต่อการทํารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั งหรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที เกี ยว
โยงกนั 

• รายการอื น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี ยวกับ
ทรัพย์สินหรือบริการอื น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี ยวกบัเหตผุลและความจําเป็นตอ่การทํารายการดงักลา่ว และจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั งหรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี ยวกบัการเปิดเผยข้อมลู
การทํารายการที เกี ยวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สนิที สาํคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั .งนี . 
บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื อให้บคุคลที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินงานแทนบริษัท 
 

ทั .งนี . คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั 
ประกาศ คําสั งหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี ยวกบัการทํารายการ
ที เกี ยวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สนิที สาํคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย เพื อให้การตดัสินใจเข้าทํารายการ
ดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ B_-]) รายงานประจําปีของบริษัท และหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายภาพรวม 
 กลุม่บริษัท กําหนดวิสยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที จะมีการขยายตวัและเติบโตไปพร้อมกนัทั .งกลุ่ม
บริษัท ให้สามารถเกื .อหนนุกนัได้ ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ งแวดล้อม และ
คํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั นคงและยั งยืน และเพื อให้บรรลุเป้าหมาย
ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และได้มีการวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
แนวทางในการปฏิบตัิดงันี .  

แนวทาง “ความรับผดิชอบต่อสังคม” ของบริษัทฯ 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การปฏิบตัิที เป็นธรรมโดยนําหลกัจริยธรรมไปใช้กบัองค์กรอื นที เกี ยวข้องในเรื องที 
เกี ยวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั น การแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมการปฏิบตัิอยา่งมคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคม และการ
เคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิและสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งกิจการที รวมถงึบคุคลแตล่ะบคุคลกบัหนว่ยงานของรัฐและ
กิจการที เกี ยวข้องอื นๆ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น คูค้่า คูส่ญัญารับจ้าง ลกูค้า คูแ่ขง่ และสมาคมวชิาชีพซึ งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู ่  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั2น 
บริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติที สําคญัอีกประการหนึ งที ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนัคือการได้กําหนดแนวปฏิบตัิที 

กิจกรรมร่วมสัตยาบันที จะดําเนินการ ได้แก่ การกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั นและประกาศใช้ 
“จรรยาบรรณธุรกิจ” ที ให้ความสําคัญต่อการปลอดการทุจริต (Zero Fraud) รวมทั .งจัดให้มีการอบรมและพัฒนา
พนกังานเกี ยวกบัเรื องคณุธรรม จริยธรรมเพื อเป็นการสง่เสริมและพฒันาด้านจิตใจให้มีความเป็นธรรมทั .งยงัสามารถ
ทําให้เกิดจิตสาํนกึที ดีอนัสง่ผลตอ่การเกิดความซื อสตัย์สจุริตตามมา 

นอกจากนี .บริษัทฯ ได้บริหารความเสี ยงของกิจการและจดัการระบบการควบคมุภายในทั .งทางกายภาพและทาง
จิตใจให้เหมาะสม เพื อป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆโดยจัดทําการประเมินผลและตวัชี .วดั (KPI) ในการประกัน
คุณภาพให้ดียิ งขึ .น และจัดให้มีช่องทางการสื อสารสําหรับแจ้งเบาะแส มีมาตรการคุ้ มครองผู้ แจ้ง ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบทกุเบาะแสที ได้รับแจ้งอยา่งเป็นธรรม 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการหรือบริหารงานอยา่งรอบคอบ มีการตระหนกัวา่จะสง่ผลกระทบตอ่การละเมิดสิทธิ

ของพนกังาน ชุมชนและสงัคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั .งหามาตรการป้องกนักํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
เพื อไม่ให้สร้างปัญหา ที อาจมีสว่นทําให้เกิดการละเมิดสิทธิของชมุชน หรือในพื .นที ที มีการดําเนินโครงการ บริษัทฯ ได้
จดัทํากลไกการร้องเรียนและร้องทกุข์อย่างเหมาะสม สําหรับเป็นช่องทางให้ผู้ ที เชื อว่าสิทธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับ
การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม   
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ที สดุที จะนําพาให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อยา่ง

มั นคงและยั งยืน  บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นระบบกระบวนการอนั
สง่ผลถึงสภาพในการทํางานที ดี เช่น การพฒันาศกัยภาพและความรู้สามารถของพนกังานให้เป็นคนมีคณุภาพ และ
เป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคณุธรรม ทําประโยชน์ให้สงัคม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ งแวดล้อม 
พร้อมทั .งให้ความสาํคญัตอ่องค์กรในเรื องตา่งๆ ที เกี ยวข้องกบัพนกังาน 

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ มุ่งมั นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที เป็นธรรม โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที มีคุณภาพและมีความ

ปลอดภยั พร้อมทั .งการให้บริการที เป็นเลศิแกล่กูค้า และพร้อมตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า ให้ข้อเสนอแนะใน
การใช้สินค้า ให้คําปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสงูสดุเพื อการ
บริโภคอยา่งยั งยืน 

บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลกูค้าเกี ยวกับหลกัสตูร “การฝึกอบรมพนกังานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” 
และหลกัสตูร “บคุลากรเฉพาะที รับผิดชอบดแูลสถานที ใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว” เพื อให้ลกูค้าได้คํานงึถึงความปลอดภยั
ในเรื องของการใช้ก๊าซปิโตรเลยีม 

 

6. การดูแลรักษาสิ2งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัและคํานงึถึงผลกระทบตอ่สิ งแวดล้อมให้เทียบเทา่มาตรฐานสากล มุง่พฒันาเทคโนโลยี

ที สะอาดและทนัสมยั เพื อให้ทกุกระบวนการของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพสงูสดุ และมีการใช้ทรัพยากรอยา่งยั งยืนโดยใช้
หลกั 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื.นฟูกลบัสู่สภาพเดิม 
(Replenish) และมีนโยบายไมป่ลอ่ยมลพิษสูส่ิ งแวดล้อม (Zero Emission)              

 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนกัในความเป็นสว่นหนึ งของชุมชนหรือสงัคมซึ งมีหน้าที รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนบัสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมเพื อความเป็นอยู่ที ดีขึ .น 
ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทําให้เกิดความเข้มแข็งของ
หนว่ยงานตา่งๆ ของชมุชน 

 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ2งได้จากการดาํเนินงานที2มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ2งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯได้มีความเข้าใจอยา่งชดัเจนถึงประโยชน์และคณุคา่ของการดําเนินกิจการที มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
บริษัทฯได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที ต่างไปจากเดิมที เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มา โดยเป็นความรู้ที 
ครอบคลมุทั .งทางธุรกิจ เศรษฐกิจสงัคม เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม การพฒันาความคิดหรือพฒันาความรู้ใหม่ๆ ที จะ
ก่อให้เกิดมลูคา่บริษัทฯ จะเปิดให้มีสว่นร่วมของผู้ เกี ยวข้องทั .งในหรือนอกบริษัทฯมาร่วมกนัพฒันา 
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ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัทฯ 
 

• การพฒันาบคุลากรของกลุม่บริษัทในเครือทาคนิูกรุ๊ป ในหวัข้อ ”หวัใจของการให้บริการ (Service Mind)” เมื อวนัที  
21 มกราคม 2557 ณ ห้องประชมุ TGA อาคารทาคนิู  
 

 
•  การอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ เมื อวนัที  ] กมุภาพนัธ์ 2557 ณ ห้องประชมุ TGA อาคารทาคนิู 

• การอบรมให้ความรู้เกี ยวกับ KPI (Key Performance Indicator) เมื อวนัที  8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม TG] 
อาคารทาคนิู  

• การพฒันาบคุลากรของกลุม่บริษัทในเครือทาคนิูกรุ๊ป ในหวัข้อ “การขบัขี รถยนต์อย่างปลอดภยั” บริษัท ฯได้เชิญ
วิทยากรซึ งเป็นผู้ เชี ยวชาญด้านการใช้รถยนต์จากบริษัท วิริยะประกันภยัโดยคุณ สมภพ วิจิตรานนท์ ผู้จัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ศูนย์พระราม 2 มาให้ความรู้ในเรื องการขับขี รถยนต์อย่างปลอดภัย”ให้แก่
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทในเครือเพื อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะในการขับขี รถยนต์ของ
พนกังานอยา่งปลอดภยั งานนี .จดัขึ .นเมื อวนัที  25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชมุ TG2 อาคารทาคนิู 
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• การบรรยายให้ความรู้เกี ยวกบัคณุสมบตัิและการใช้ก๊าซก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภยั / การป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัของก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมถึงการให้ความรู้เกี ยวกบักระบวนการ การรับ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใน
คลงัก๊าซอย่างปลอดภยัและการดูงาน เมื อวนัที  10 เมษายน 2557 ณ ที ห้องประชุมคลงัก๊าซบริษัทฯ ที จังหวดั
พิจิตร 
 

 
 

• การอบรมให้ความรู้เกี ยวกับกองทุนสํารองเลี .ยงชีพ เมื อวันที  l และ]_ มิถุนายน ABB> ณ ห้องประชุม TGA     
อาคารทาคนิู 
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• โครงการเปิดอบรมให้ความรู้เกี ยวกบัการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภยัและการฝึกปฏิบตัิการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัให้แก่ประชาชนผู้สนใจในพื .นที และบริเวณใกล้เคียงคลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจงัหวดัพิจิตรของ บริษัทฯ 
ได้มีประชาชนและผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรม / ฝึกปฏิบตัิในโครงการนี .อย่างมากมาย เมื อวนัที  4 กรกฎาคม 2557     
ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากนู จงัหวดั พิษณโุลก  

 

 
 

• โครงการเปิดอบรมหลกัสตูรบคุลากรเฉพาะที รับผิดชอบดแูลสถานที ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกลุม่บริษัทในเครือ
ทาคูนิก รุ๊ป ซึ งจะจัดทุกปี  ปีละ D-C ครั .ง ล่าสุดเมื อวันที  A_-A> พฤศจิกายนABB> ณ  ห้องประชุม TGA            
อาคารทาคนิู 
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• การจดักิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่ประจําปี ABB> เพื อกระชับความสมัพนัธ์และสร้างความสามคัคีงานนี .จดัขึ .นเมื อ
วนัที  20 ธนัวาคม  2557 ณ บริเวณ อาคารทาคนิู  

 
• การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟประจําปี 2557 ของอาคารทาคูนิ   บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทในเครือ ร่วมฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจําปี 2557 เพื อสร้างทศันคติที ดีในการร่วมมือป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั ซึ งเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ งจะมีการฝึกซ้อมดบัเพลงและ
อพยพหนีไฟเป็นประจําทกุปี 

 
• บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสนบัสนนุองค์กรตา่ง ๆ เช่น สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนในพื .นที ใกล้คลงัก๊าซบ้านโรงโป๊ะ 

บริจาคเป็นทนุดําเนินการของมลูนิธิคณุากร สนบัสนนุการแขง่ขนักอล์ฟการกศุล และบริจาคสิ งของและเงินให้กบั
บ้านพกัคนชราบางแค 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี2ยง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั .งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่น โดยแตล่ะ
ทา่นไมไ่ด้เป็นพนกังานของบริษัทฯ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯให้มีความ
ถกูต้อง เชื อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัที เกี ยวข้อง รวมทั .งสอบทาน
ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที มีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้างบริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติ .ง จํากัด 
เป็นผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ซึ งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.     โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสแนบ 3 รายละเอียดเกี ยวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความเห็นวา่ นายสรุพล ถวลัยวิชชจิต เป็นผู้ ที มีความเหมาะสม  
 

ในปี 2557 ที ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จดัทํารายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้นํารายงานดงักล่าวประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลงัจากนั .น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นตรงกนัวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีประสทิธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม
กบัลกัษณะของธุรกิจ โดยไมพ่บข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในที จะกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่ความถกูต้องและ
ความนา่เชื อถือของงบการเงิน   รวมทั .งการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลเุป้าหมาย  
 

นอกจากนี . คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี .  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน D ท่าน ซึ งไมไ่ด้
เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือที ปรึกษาใด ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัิหน้าที อย่างเป็นอิสระตามที คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอย่าง
เพียงพอ ซึ งสอดคล้องกบัข้อกําหนดและแนวปฎิบตัิที ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี ABB> คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั .งสิ .น > ครั .ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร  ผู้ ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบญัชีในเรื องที เกี ยวข้อง ซึ งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี . 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ABB> ของบริษัท ทาคนิู กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม ซึ งได้จดัทําขึ .นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีของไทย 
(Thai Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง
ถกูต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั .งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจํานวน 6 ครั .ง เพื อปรึกษาหารือกนัอย่าง
อิสระถึงข้อมลูที มีสาระสาํคญัในการจดัทํางบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีซึ งมีผลกระทบตอ่งบการเงิน ความเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบญัชี และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบการเงิน ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เพื อให้มั นใจวา่การจดัทํา
งบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีตามหลกัการบญัชีที 
รับรองทั วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดงักลา่วที ผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบ
แล้ว ซึ งเป็นรายงานความเห็นอยา่งไมม่ีเงื อนไข 

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี2ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความ

เสี ยงอยา่งสมํ าเสมอทกุไตรมาส โดยพิจารณาปัจจยัเสี ยงทั .งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสที จะเกิด ผลกระทบ และการ
บริหารจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดบัที ยอมรับได้ พบว่าบริษัทฯได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี ยงไว้อย่าง
ชัดเจน และได้สื อสารให้ผู้ ที เกี ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั .งสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี ยง เพื อให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนกัวา่การบริหารความเสี ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในที ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และ

พบวา่มีความเพียงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุปัจจยัเสี ยง และมีประสทิธิผลในการดําเนินงาน 
รวมทั .งมีการพฒันาคณุภาพการตรวจสอบทั .งในด้านบุคลากรและการปฎิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อยา่งตอ่เนื อง ซึ งสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีที รายงานวา่จากการสอบทานไมพ่บข้อบกพร่องที เป็นสาระสาํคญัซึ ง
มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  
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นอกจากนี .คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสาํหรับปี ABB` ซึ ง
ได้จดัทําขึ .นตามปัจจยัเสี ยงขององค์กร รวมทั .งกําหนดขอบเขตการปฎิบตัิงานตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนการทางธุรกิจ
และการทํางานที มีสาระสาํคญัอยา่งครบถ้วน 

การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการที2ดี และการปฎิบัตติามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื นที เกี ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั .งได้ปฎิบัติตาม
นโยบายการกํากบัดูแลกิจการที ดีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั นที จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาที ยั งยืน โดยกรรมการ
บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ าเสมอและต่อเนื อง รวมทั .งได้จัดทํา
นโยบายตอ่ต้านคอรัปชั นอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การพจิารณาแต่งตั 9งผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคณุภาพงานของผู้สอบบญัชี

ในรอบปีที ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที ประชุมผู้ ถือหุ้นให้
แต่งตั .งนายไพบูล ตันกูล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที  CAl` และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที  3445 และ/หรือ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  DCD\ ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจําปี ABB` 

การสอบทานรายการที2เกี2ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการที เกี ยวโยงกัน หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามเงื อนไขที ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยึดหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การทํารายการที เกี ยวโยงกนั
ดงักลา่ว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ
และผู้ ถือหุ้น ด้วยเงื อนไขและราคาที สมเหตสุมผล 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมลูทาง
การเงินของบริษัทฯถกูต้อง เชื อถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไป  บริษัทฯมีการบริหารจดัการความเสี ยง
อย่างเหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในที เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผยรายการที เกี ยวโยงกนัอย่างถกูต้อง มี
การปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผกูพนัตา่งๆ ที เกี ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการปฎิบตัิงาน
ที สอดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการที ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื อถือได้ รวมทั .งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ปฎิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึ .นและเหมาะกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื อง 
 
 

 

(นายเจริญ  ประจําแทน่) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิตบุิคคลที2อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที2อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 
นายประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ณ  D] ธ.ค. 57 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้ นในบริษัทรวม   

ร้อยละ _\ ของทุนชําระแล้วและคุณประเสริฐดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการในบริษัท 

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ณ D] ธ.ค. 57 คณุกาญจนา สาม ีบตุร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 
60 ของทนุชําระแล้ว และคณุกาญจนาดาํรงตําแหนง่รองกรรมการผู้จดัการ       
ในบริษัท 

บริษัท มิดเดิลจี จํากดั  
(สถานีบริการก๊าซ) 

ในอดีตคุณนิตา ตรีวีรานวุฒัน์  และคุณฐากูร ตรีวีรานวุฒัน์  ถือหุ้นรวมกัน
ในสดัสว่นร้อยละ 50  ของทนุชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว และคณุนิตา ตรีวี
รานวุฒัน์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท  
ณ วนัที  19 มีนาคม 2556 บคุคลที อาจมีความขดัแย้งทั .ง 2 รายได้ขายหุ้นใน
มิดเดิลจีให้แก่บคุคลภายนอกทั .งหมด และลาออกจากการเป็นกรรมการของ
มิดเดิลจีแล้ว 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั วีรา 
(สถานีบริการก๊าซ) 
 

คณุประสทิธิz ตรีวีรานวุฒัน์   ซึ งเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
เป็นพี ชายของคณุประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์  ซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของ
บริษัทฯ 

บริษัท ปราณีปิโตรเลยีม จํากดั 
(สถานีบริการก๊าซ) 
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลยีม จํากดั 
เปลี ยนชื อเป็น ดราก้อน ปิโตรเลยีม จํากดั 
(สถานีบริการก๊าซ) 
 

คณุประภศัร์ ตรีวีรานวุฒัน์   ซึ งเป็นผู้ ถือหุ้น 
 เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานวุฒัน์ ซึ งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ   
ของบริษัทฯ 

บริษัท เอส วี พี กลัปพฤกษ์ ปิโตรเลยีม จํากดั 
(สถานีบริการก๊าซ) 
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รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 

ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2556 2557 

รายได ้
จากการ
จาํหน่ายแก๊ส 

- มิดเดิลจี 

 
 
- วีรา 

 
- เอส วี พี 
 สามพราน 
ปิโตรเลยีม 
 
- ปราณี 
ปิโตรเลยีม 

 
- เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลยีม 

 
 

TG จําหนา่ยก๊าซ 
LPG  ให้กบับคุคล
ที มีความเกี ยวโยง
ดงักลา่ว  

19.06 
 
 

8.63 
 

1.30 
 
 
 

6.18 
 
 
- 

15.23 
 
 

0.34 
 

4.31 
 
 
 

11.06 
 
 

7.18 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการทําการค้า
ตามปกติ โดยราคาจําหน่ายประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ค่านํ .าก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่า
นํ .าก๊าซเป็นราคาเดียวกับที จําหน่ายให้แก่
ลูกค้ารายอื น และค่าขนส่งเป็นไปตาม
อตัราที บริษัทกําหนดไว้ตามระยะทางกับ
ลกูค้าทุกราย และมีเงื อนไขทางการค้าไม่
แตกตา่งกบัการค้ากบัลกูค้ารายอื น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทํา
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ   

รายได ้
ค่าขนส่ง 

-วีรา 

 
 
-เอส วี พี  
สามพราน 
ปิโตรเลยีม 

 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลยีม 

 

GG ให้บริการขนสง่
ก๊าซ LPG  ให้กบั
บคุคลที มีความ
เกี ยวโยงดงักลา่ว 

0.38 
 
 
- 
 
 
 
- 

0.25 
 
 

0.12 
 
 
 

0.26 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการทําการค้า
ตามปกติค่าขนสง่เป็นไปตามอตัราที บริษัท
กําหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย 
และมีเงื อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากบัลกูค้ารายอื น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทํา
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ   
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายได ้
ค่าสินคา้ 
และบริการ 

-มิดเดิลจี 

 
-ปราณี 
ปิโตรเลยีม 

 

TT  ขายอะไหล่
อปุกรณ์ระบบแก๊ส 
ให้บคุคลที มคีวาม
เกี ยวโยงดงักลา่ว 

 
 

0.16 
 
- 
 
 
 

0.03 
 

0.03 
 
 
 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการทําการค้า
ตามปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั .ง
ระบ บ แก๊ส  เป็ น ไป ตาม อัตราที บ ริษั ท
กําหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื อนไข
ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลกูค้า
รายอื น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทํา
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ 
   

รายได ้
ค่าสินคา้ 
และบริการ 

- มิดเดิลจี 

 
-วีรา 

 
-ปราณี 
ปิโตรเลยีม 

 
-เอส วี พี  
สามพราน 
ปิโตรเลยีม 

 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลยีม 
 

RE  ให้บริการ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภยักบั
บคุคลที มีความ
เกี ยวโยงดงักลา่ว 

- 
 

0.006 
 

0.006 
 
 
- 
 
 
 
- 

\.\\B 

 
- 
 

\.]\A 

 
 

\.\`\ 

 
 
 

\.]A\ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการทําการค้า
ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม
อัตราที บริษัทกําหนดไว้กับลูกค้าทุกราย 
และมีเงื อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากบัลกูค้ารายอื น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทํา
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ   

รายไดอื้Hน -มิดเดิลจี 

 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลยีม 

 
 
 

TG ให้บริการอบรม
พนกังานบรรจแุก๊ส 
ให้แก่บริษัท
ดงักลา่ว 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

0.005 
 

0.003 
 
 
 
 
 
 

การทํารายการดงักล่าวเป็น ตามลกัษณะ
การทําธุรกิจที เมื อมีการจัดอบรม จะเชิญ
พนกังานของสถานีบริการซึ งเป็นลกูค้าของ
บริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที บริษัท
ให้บริการลกูค้ารายอื น และมีเงื อนไขทาง
การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลกูค้าราย
อื น 
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ปราณี 
ปิโตรเลยีม 

 

- 0.005 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทํา
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ 

การซื]อสินคา้ -วีรา กลุม่บริษัท มีการ
ซื .อนํ .ามนัดีเซลจาก
สถานีบริการ
ดงักลา่ว 
โดยเฉพาะในสว่น
ของ GG ซึ งเป็น
การเติมเชื .อเพลงิ
เพื อใช้ในการขนสง่ 
เนื องจากในอดีต
จนถึง 15 ก.ค. 
2556 กลุม่บริษัททํา
การเช่าสถานี
บริการของหจก.
ดงักลา่วเป็นพื .นที 
จอดรถของ GG 
โดยรายละเอียด
การซื .อเชื .อเพลงิ
ของบริษัท และ
บริษัทยอ่ยเป็นดงันี .  
-TG 
-GG 
-TT 
-RE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.02 
12.22 
0.19 
0.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
0.05 

- 
- 

การทํารายการดงักล่าวเป็นการทําการค้า
ตามปกติ  การซื .อเชื .อเพลิงดังกล่าว เป็น
ราคาเดียวกับที หจก.ดังกล่าวจําหน่าย
ให้แก่ลูกค้ารายอื น และเป็นราคาหจก.
ดงักลา่วจําหนา่ยแก่ลกูค้าทั วไป  
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทํา
รายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ
เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ   

เงินกูย้มื ครอบครัว  
ตรีวีรานวุฒัน์ 

-TT 
ต้นงวด 
จ่ายคืนระหวา่งงวด 

 
ปลายงวด 
 
 

 
28.50 

(16.00) 
(12.50) 

- 
 
 

 
- 

ในอดีต TT และ RE มีการกู้ ยืมเงินจาก
ก รรม ก า รข อ งบ ริ ษั ท  เพื อ ใ ช้ ใน ก า ร
ดําเนินงาน โดยมิได้มีการคิดดอกเบี .ย
ระหว่างกนั โดย ณ 31 ธนัวาคม 2556 กลุม่
บ ริ ษั ท ได้ ชํ า ระ คื น เ งิน กู้ ยื ม ดั งก ล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว 
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที2มีความ
เกี2ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

-RE 
ต้นงวด 
จ่ายคืนระหวา่งงวด 
ปลายงวด 

3.72 
(3.72) 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นรายการที 
เกิดขึ .นในอดีต ซึ งเกิดขึ .นได้สําหรับบริษัท
จํากัดทั วไป และมิได้ทําให้กลุ่มบริษัทเสีย
ประโยชน์ 

 

 

นโยบายและการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

นโยบายของบริษัทฯ ในการทาํรายการระหว่างกันจาํแนกตามประเภทรายการมีดังนี 9 
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซื .อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มี

นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี ยวกบัเหตผุลและความจําเป็นตอ่การทํารายการ
ดงักลา่ว และการมีเงื อนไขการค้าและราคาที เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื อเทียบเคยีงกบัการทํา
รายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั วไป หรือการทํารายการระหว่างบุคคลที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บคุคลทั วไป หรือการทํารายการในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบการอื นในธุรกิจ บริษัทฯมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นเกี ยวกบัเหตผุลและความจําเป็นต่อการทํารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส
และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั งหรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการทํา
รายการที เกี ยวโยงกนั 

• รายการอื น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี ยวกบัทรัพย์สิน
หรือบริการอื น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน  บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี ยวกับเหตุผลและความจําเป็นต่อการทํารายการดังกล่าวและจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั งหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที เกี ยวโยงกนัและการได้มา
หรือจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สนิที สาํคญัของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ยทั .งนี . บริษัทฯไมม่ีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื อให้บคุคลที 
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรือดําเนินงานแทนบริษัทฯ 

• เพื อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที ดี ในกรณีที บริษัทฯมีการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที มีความ
ขดัแย้งอนัเนื องจากกรรมการหรือผู้บริหารทา่นใด ในการพิจารณาอนมุตักิารทํารายการดงักลา่วกรรมการหรือผู้บริหาร
ทา่นนั .นจะไมม่ีอํานาจออกเสยีงในการอนมุตัใิห้ทํารายการ และจะไมเ่ข้าร่วมการประชมุในวาระดงักลา่ว 
 

ทั .งนี . คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสั งหรือข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี ยวกบัการทํารายการที เกี ยวโยงกนัและการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ งทรัพย์สนิที สําคญัของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื อให้การตัดสินใจเข้าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
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ข้อมูลทางการเงนิที2สาํคัญ 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาตเลขที2 

ปี ABBB บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั นายไพบลู ตนักลู CAl` 
ปี ABB_ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั นายไพบลู ตนักลู CAl` 
ปี ABB> บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั นายไพบลู ตนักลู CAl` 

 

 
ข้อมูลทางการเงนิที2สาํคัญ 
 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงนิรวมสาํหรับปี สิ 9นสุดวนัที2 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 6D ธ.ค. GH 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  53.58  12.28  29.17  7.78  186.78 32.32 
ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื น - สทุธิ      88.24      20.23      69.13      18.45  80.32 13.90 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั .นแก่บคุคลและกิจการ
ที เกี ยวข้องกนั                  -               -                   -               -   - - 
 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ   60.15  13.79  44.99  12.02  61.62 10.66 
 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที ถือไว้เพื อขาย  6.85  1.57  -   -   - - 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื น  0.28  0.06  0.10  0.02  0.17 0.03 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 209.09 47.93 143.39 38.26 328.89 56.91 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
 เงินฝากธนาคารที ติดภาระคํ .าประกนั  4.95       1.13  5.07        1.35  31.47 5.45 
 ลกูหนี .การค้ากําหนดชําระเกินกวา่ 1 ปี  - -  2.35        0.63  1.43 0.25 
 เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - สทุธิ           -   - - - - - 
 อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ - สทุธิ  5.90       1.35  5.55        1.48  5.21 0.90 
 ที ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  214.11     49.09  215.98      57.64  208.38 36.06 
 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ       0.07        0.02       0.57        0.15  0.98 0.17 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี      1.36  0.31  0.95       0.25  0.99 0.17 
 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื น    0.74  0.17      0.87       0.23  0.53 0.09 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 227.13 52.07 231.36 61.74 248.99 43.09 
รวมสินทรัพย์ 436.23 100.00 374.75 100.00 577.88 100.00 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 
งบการเงนิรวมสาํหรับปี สิ 9นสุดวนัที2 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 6D ธ.ค. GH 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนี 9สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น         
หนี 9สนิหมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชี  -               -               -              -   - - 
เจ้าหนี .การค้าและเจ้าหนี .อื น    161.12      36.93  98.09      26.18  157.60 A>.A> 
เงินกู้ ยืมระยะสั .นจากบคุคลและกิจการที 
เกี ยวข้องกนั  32.22  7.39  - - - - 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี   6.50  1.49  6.54  1.75  6.54 ].]D 
สว่นของหนี .สินตามสญัญาเชา่ทาง
การเงินที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี  2.74  0.63  2.48  0.66  - - 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย  6.52  1.49   1.29  0.34  2.39 \.C] 
หนี .สินหมนุเวียนอื น  0.65  0.15  1.16  0.31  0.82 \.]C 
รวมหนี 9สินหมุนเวียน 209.76 48.09 109.57 29.24 167.35 Fu.E] 
หนี 9สนิไม่หมุนเวียน            
เงินกู้ ยืมระยะยาว  47.18  10.82  40.64  10.85  34.10 B.l\ 
หนี .สินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิ  3.95  0.90  1.46  0.39  - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.67  0.15    0.65  0.17  0.83 \.]C 
หนี .สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  1.01  0.23  0.24  0.06  0.42 \.\> 
หนี .สินไมห่มนุเวียนอื น  0.32  0.07   0.33  0.09  0.82 \.]C 
รวมหนี 9สินไม่หมุนเวียน  53.13  12.18  43.33  11.56  36.17 ].F] 
รวมหนี 9สิน   262.89  60.26  152.90  40.80  203.52 6G.FF 
ส่วนของเจ้าผู้ถอืหุ้น            
ทุนเรือนหุ้น            
  - ทนุจดทะเบียน  130.00  29.80  150.00  40.03  200.00 DC._] 
  - ทนุที ออกและชําระแล้ว  130.00  29.80  150.00  40.03  200.00 DC._] 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั B.D_ ].AA B.D_ ].CD 106.64 ]`.CB 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนั  A\._C C.>D A\._C B.B] 20.64 D.B> 
สํารองตามกฎหมาย - - - - A.l\ \.B\ 
 กําไรสะสม  ]>.\>  D.l]  CB.`_  12.23  CC.]` >._B 
 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  173.07  39.67  221.85  59.20  6Hd.6] ]d.Hu 
สว่นได้เสยีที ไมมี่อํานาจควบคมุ      0.26       0.06  - - - - 
 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  173.34  39.74  221.85  59.20  6Hd.6] ]d.Hu 
 รวมหนี 9สนิและส่วนของผู้ถอื
หุ้น  

436.23    100.00  374.75   100.00  577.88  100.00  
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งบกาํไรขาดทุน 
งบการเงนิรวมสาํหรับ 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้            
รายได้จากการขายและบริการ  1,092.47  100.00  1,209.21  100.00  ],204.26 100.00 
ต้นทนุขายและบริการ    1,002.38    91.75  1,096.90  90.79  1,100.43 91.38 
กาํไรขั 9นต้น       90.09    8.25  112.31    9.29  103.83 8.62 
รายได้อื น          5.05      0.46      11.38      0.94  9.08 0.75 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย       95.14    8.71  123.69 10.23 112.91 9.38 
คา่ใช้จา่ยในการขาย           6.94      0.64  33.68 2.79 26.28 2.18 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร        49.76     4.55       52.87      4.37  50.96 4.23 
กาํไรจากการดาํเนินงาน       38.44    3.52      37.14      3.07  35.67 2.96 
ต้นทนุทางการเงิน           1.50      0.14         1.29       0.11  1.53 0.13 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้       36.94     3.38      35.84      2.96  34.14 2.83 
ภาษีเงินได้           9.32      0.85        7.29      0.60  6.96 0.58 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี       27.62     2.53     28.55      2.36  27.18 2.26 
กาํไรเบ็ดเสร็จอื2น  - - - - - - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี        27.62      2.53       28.55      2.36  27.18 2.26 
การแบ่งปันกาํไร  - - - - - - 
สว่นที เป็นของบริษัทใหญ่  5.26  0.48  28.78  2.38  27.18 2.26 
สว่นที เป็นของสว่นได้เสียที ไมมี่อํานาจ
ควบคมุ  22.36  2.05   (0.23)  (0.02) - - 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี        27.62     2.53      28.55     2.36  27.18 2.26 
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม  - - - - - - 
       
สว่นที เป็นของบริษัทใหญ่  5.26  0.48  28.78      2.38  27.18 2.26 
สว่นที เป็นของสว่นได้เสียที ไมมี่อํานาจ
ควบคมุ  22.36  2.05   (0.23)  (0.02) - - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  27.62  2.53  28.55     2.36  27.18 2.26 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงนิรวม สาํหรับปีสิ 9นสุดวนัที2 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     
 กําไรก่อนภาษีเงินได้  36.94 35.84 34.14 
 คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  14.75 14.61 14.93 
 คา่เผื อหนี .สงสยัจะสญู  2.03 1.57 (2.08) 
 คา่เผื อการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลอื (กลบัรายการ)     
  คา่เผื อสินค้าล้าสมยัและเคลื อนไหวช้า  1.84 (0.59) 0.51 
 คา่เผื อการลดมลูคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า  0.60                 -   - 
 (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายที ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  0.71   0.44 (0.05) 
 ดอกเบี .ยรับ  (1.24) (1.36) (1.39) 
ต้นทนุทางการเงิน 1.50 1.29 1.53 
  57.12 51.80 47.59 

 การเปลี2ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี 9สนิดาํเนินงาน :    
 - ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื น  (11.57) 16.40 (5.69) 
 - สินค้าคงเหลือ  17.78 15.74 (17.13) 
 - สินทรัพย์หมนุเวียนอื น  (0.21) 0.18 (0.07) 
 - สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื น  (0.01) (0.13) 0.34 
 - เจ้าหนี .การค้าและเจ้าหนี .อื น  14.35 (20.33) 59.33 
 - หนี .สินหมนุเวียนอื น  (0.07) 0.51 (0.34) 
 - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.30 (0.01) 0.17 
 - หนี .สินไมห่มนุเวียนอื น   -   0.01 0.49 
 เงนิสดจากการดาํเนินงาน  77.68 64.17 84.69 

 - ดอกเบี .ยจา่ย  (1.50) (1.94) (1.53) 
 - ภาษีเงินได้จา่ย  (6.79) (14.10) (8.21) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  69.39 48.13 74.95 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :      
 เงินสดรับจากเงินคืนทนุในเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า  0.40                -   - 
 เงินสดจา่ยแก่สว่นที ไมมี่อํานาจควบคมุจากการคืนทนุในบริษัทยอ่ย  (4.75) (0.03) - 
 เงินสดจา่ยลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า                 -                  -   - 
 เงินสดจา่ยแก่สว่นที ไมมี่อํานาจควบคมุจากการลดทนุในบริษัทยอ่ย  0.00                -   - 
 เงินสดรับจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยโดยสว่นที ไมมี่อํานาจควบคมุ                 -                  -   - 
 เงินจา่ยซื .อที ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  (67.15) (10.48) (7.27) 
 เงินสดรับจากการจําหน่ายที ดิน อาคารและอปุกรณ์  0.24 0.05 0.10 
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งบกระแสเงินสด 
งบการเงนิรวม สาํหรับปีสิ 9นสุดวนัที2 

31 ธ.ค. 
2555 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

 เงินสดรับจากการรับชําระเงินให้กู้ ยืมระยะสั .นแก่บคุคลและกิจการที เกี ยวข้องกนั  19.58                 -   - 
 ดอกเบี .ยรับ  1.24 1.36 1.39 
 เงินฝากที มีภาระคํ .าประกนั  0.27 (0.12) (26.40) 
 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (50.16) (9.22) (32.18) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :    
 เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  54.60 - - 
 จา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (2.97) (6.50) (6.54) 
 เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั .นจากบคุคลและกิจการที เกี ยวข้องกนั  14.19 - - 
 จา่ยชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั  (42.39) (32.22) - 
 เงินสดรับจากการเพิ มทนุ  0.00 20.00 151.28 
 จา่ยเงินปันผลโดยบริษัทยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ  (19.25) (41.84) (25.95) 
 เงินสดจา่ยชําระหนี .สินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน  (2.11) (2.74) (3.95) 
 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  2.08 (63.32) 114.84 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ มขึ .น - สทุธิ  21.32 (24.41) 157.61 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี  32.26 53.58 29.17 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี  53.58 29.17 186.78 
 รายการที2ไม่กระทบเงนิสด     
จําหน่ายที ดิน อาคารและอปุกรณ์โดยสินเชื อ (รวมอยูใ่นลกูหนี .อื น) - - \.\\ 

 ซื .อที ดิน อาคารและอปุกรณ์โดยสนิเชื อ (รวมอยูใ่นเจ้าหนี .อื น)  0.86 0.00 0.18 
 ซื .อที ดิน อาคารและอปุกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่ทางการเงิน  0.51                 -                   -   
 การเพิ มทนุโดยรับชําระเป็นใบหุ้นในเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  85.36                -                  -   
 เงินปันผลค้างจา่ยโดยบริษัทยอ่ยก่อนการรวมธุรกิจ  41.84                 -                   -   
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิ 9นสุดวนัที2 

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

 LIQUIDITY RATIO      
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 1.00 1.31 1.97 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่) 0.68 0.90 1.60 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่) 0.36 0.30 0.54 
 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี .การค้า  (เทา่) 14.56 16.12 16.12 
 ระยะเวลาเก็บหนี .เฉลี ย  (วนั) 24.72 22.33 22.65 
 อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  (เทา่) 14.33 21.41 20.64 
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี ย  (วนั) 25.12 16.81 17.68 
 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี .  (เทา่) 7.56 8.68 8.61 
 ระยะเวลาชําระหนี .  (วนั) 47.62 41.45 42.40 
 Cash Cycle  (วนั) 2.22 (2.31) (2.07) 
  

PROFITABILITY RATIO  
    

 อตัรากําไรขั .นต้น  (%) 8.25 6.92 8.62 
 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 3.24 3.07 2.83 
 อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกําไร  (%) 180.51 129.61 219.55 
 อตัรากําไรสทุธิ  (%) 2.53 2.36 2.26 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 14.35 14.45 9.12 
  

EFFICIENCY RATIO  
    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 6.61 7.04 5.71 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 22.56 20.07 19.85 
 อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เทา่) 2.62 3.01 252.80 
  

FINANCIAL POLICY RATIO  
    

 อตัราสว่นหนี .สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 1.52 0.69 0.54 
 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั  (เทา่) 1.34 1.81 1.88 
 อตัราการจา่ยเงินปันผล     (%) n/a* n/a* 95.48 
 
หมายเหตุ:  เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นเพื อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยในปี ABBB และ ABB_ มีการ

จ่ายเงินปันผล ]l.AB ล้านบาท และ C].`C ล้านบาท ตามลําดบั 
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื นๆ ที เกี ยวเนื อง ผ่านการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยสามารถจําแนกได้เป็น  D ธุรกิจ คือ ]) การจดัหาและจดัจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลว การขนสง่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว A) การให้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซอุตสาหกรรม และ D) การให้บริการ
ทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวิศวกรรม โดยการให้บริการขนสง่ในปัจจบุนัเป็นการเน้นการให้บริการภายใน
กลุม่บริษัทฯ เป็นหลกั ซึ งมีโครงสร้างรายได้ดงันี . 

 

 
 

ในปี ABB> กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการทั .งสิ .น ],A\C.\C ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากปี ABB_ ที 
มีรายได้ ],A\l.A\ ล้านบาท เนื องจากปริมาณขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงเล็กน้อยตามนโยบายของรัฐบาลด้านการ
สง่เสริมการใช้นํ .ามนัในภาดขนส่ง ซึ งยงัส่งผลให้รายได้จากการติดตั .งระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจากปีก่อนด้วย ทั .งนี .หาก
พิจารณาสดัสว่นรายได้ของกลุม่บริษัทฯ การจดัหาและจดัจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวถือเป็นรายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ 
คิดเป็นสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 90 ของรายได้รวม 
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ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 
รายได้ 

รายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื น โดยรายได้
จากการขายถือเป็นรายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 90 ของรายได้รวมตลอดระยะเวลาที ผา่นมา 
ทั .งนี .ระหวา่งปี 2555 – 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมอยูที่  1,097.52 ล้านบาท 1,220.59 ล้านบาท และ ],A]D.DD ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็นการเติบโตในอตัราร้อยละ 11.21 และ ร้อยละ (\.Bl) ต่อปี ในปี 2556 และ 2557 ตามลําดับโดยการ
ขยายตวัเพิ มขึ .นของรายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที ผา่นมามาจากการเพิ มขึ .นของรายได้จากการจําหนา่ยก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกั สาํหรับปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้เทา่กบั 1,204.26 ล้านบาทปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ 0.41 
จากปี 2556 ซึ งเป็นผลมาจากการปรับตวัลดลงของรายได้จากธุรกิจจําหนา่ยก๊าซเนื องจากผลกระทบทางการเมือง และการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจติดตั .งระบบก๊าซและก่อสร้างระบบก๊าซเป็นหลกั 

 

รายได้จากการขายและบริการ 

รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น D กลุ่มหลกั ได้แก่ รายได้จากการจัด
จําหน่ายและขนสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการให้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซอตุสาหกรรม 
และรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ งรายได้ทั .ง D กลุ่มนั .น แบ่งแยกการ
ประกอบธุรกิจกนัระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย  

 ทั .งนี . ในปี 2555 – 2557 รายได้จากการขายและบริการของกลุม่บริษัทฯ เพิ มขึ .นอย่างต่อเนื องจาก 1,092.47 ล้าน
บาท เป็น 1,209.21 ล้านบาท และ 1,204.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 10.69 และร้อยละ (0.41) 
ในปี 2556 และ 2557 ตามลาํดบัโดยรายได้ในการประกอบธุรกิจประมาณร้อยละ 92 เป็นรายได้ซึ งเกิดจากการจําหน่าย ซึ ง
สว่นใหญ่เป็นการจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลยีมเหลวให้แก่สถานีบริการ  



100 
 

 

รายละเอียดรายได้จากการขายและให้บริการจาํแนกตามประเภทธุรกิจ  
 

ระหว่างปี 2555 – 2557 สามารถแสดงได้ดังนี 9 

  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
].   จดัหาและจดัจําหน่าย 

ก๊าซ LPG 
TG 901.01 82.47 1,087.10 89.90 1,081.42 89.80 

A.   บริการขนสง่ GG 11.77 1.08 9.73 0.81 21.34 1.77 
3. บ ริก า รติ ด ตั .ง ระ บ บ ก๊ า ซ

รถยนต์และก่อสร้างระบบ
ก๊าซอตุสาหกรรม 

TT 142.05 13.00 74.77 6.18 60.25 5.00 

4. บ ริก า รต รว จ ส อ บ ค ว า ม
ปลอดภยัทางวิศวกรรม 

RE 37.64 3.45 37.61 3.11 41.25 3.43 

รวมรายได้จากการขาย /
บริการ 

 1,092.47 100.00 1,209.21 100.00 1,204.26 100.00 

- รายได้จากการขาย  1,023.04 93.64 1,136.11 93.95 1,101.13 91.44 
- รายได้จากบริการ  69.43 6.35 73.10 6.05 103.13 8.56 

 

รายได้จากการจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 รายได้จากการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาจากการดําเนินงานของ TG โดย TG ถือเป็นผู้ ค้านํ .ามนัเชื .อเพลิง
ตามมาตรา 7 ในการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ LPG โดยระหว่างปี 2555 – 2557 รายได้จากการจําหนา่ยก๊าซ
ปิโตรเลียมมีการปรับตวัเพิ มขึ .นอย่างต่อเนื องจาก 901.01 ล้านบาท เป็น 1,087.10 ล้านบาท และ 1,081.42 ล้านบาท โดย
คิดเป็นการขยายตวัเพิ มขึ .นในอตัรา ร้อยละ 20.65  ในปี 2556 และร้อยละ (0.52) ในปี 2557 ซึ งคิดเป็นการเติบโตที ลดลง 
จากปี 2556 ซึ งเป็นผลกระทบจากภาวะการเมืองภายในประเทศทําให้ปริมาณการใช้รถยนต์และก๊าซเชื .อเพลิงด้านขนส่ง
ลดลง ทั .งนี . รายได้จากการจําหนา่ยก๊าซ LPG ถือเป็นรายได้หลกัที สาํคญัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 82.47 – 89.80 ของ
รายได้จากการขายและบริการตลอดช่วงเวลาที ผา่นมา 

 

รายละเอียดการจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวระหว่างปี 2555 – 2557 สามารถแสดงได้ดังนี 9   
หน่วย : ตัน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณจําหนา่ยก๊าซ LPG 48,566 56,093 BB,383 

อัตราการเติบโต 19.96% 15.50% (1.27)% 
ราคาขายตอ่ตนั 18,552 19,380 19,526 

อัตราการเปลี2ยนแปลงราคา 14.65% 4.47% 0.75% 
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ทั 9งนี 9การปรับตวัเพิ2มขึ 9นของรายได้จากการจาํหน่ายก๊าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปัจจัย 2 ประการ คือ  

(1) ปริมาณการจําหนา่ยก๊าซ LPG เพิ มสงูขึ .นทั .งนี .ในปี 2556 เป็นการเพิ มขึ .นของลกูค้ารายเดิมเป็นสาํคญั ซึ งเป็น
ผลเนื องมาจากนโยบายของภาครัฐที ในการควบคุมการจําหน่ายก๊าซ LPG ในแต่ละประเภทอย่างเข้มงวด
เพิ มขึ .น ทําให้สถานีบริการไม่สามารถจดัหาก๊าซ LPG จากภาคครัวเรือนซึ งมีราคาตํ ากว่ามาใช้ในภาคขนสง่
ได้   

(2) การปรับราคาขายของ LPG ซึ งเป็นผลสืบเนื องจากการที คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานมีการปรับ
อตัราเงินสง่เข้ากองทนุนํ .ามนัสง่ผลให้ราคาจําหนา่ยก๊าซ LPG มีการปรับตวัเพิ มขึ .นอยา่งตอ่เนื อง 

 ในสว่นของปี 2557 รายได้และปริมาณการจําหนา่ยของบริษัทฯ มีการปรับตวัลดลงเลก็น้อย ซึ งเป็นผลมาจากภาวะ
ความไมส่งบทางการเมืองในไตรมาส ] ปี ABB> ทําให้การเดินทางและการใช้ก๊าซเพื อการขนสง่โดยภาพรวมลดลง 
 

รายได้บริการขนส่ง 

 รายได้บริการขนส่งมาจากการดําเนินงานของ GG โดย GG ทําหน้าที ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ลกูค้า โดย
ปัจจบุนัมีรถขนสง่ก๊าซทั .งสิ .น 33 คนั โดยระหวา่งปี 2555 – 2557 รายได้สว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 64 - 84 ของ GG เป็นการ
ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3` – 51 ล้านบาท ในขณะที รายได้ในการให้บริการขนส่ง
ให้แก่บคุคลภายนอกในปี 2555 – 2557 มีมลูค่าเทา่กบั 11.77 ล้านบาท l.>` ล้านบาท และ A].DCล้านบาท ตามลาํดบั คิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 0.`] – 1.77 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ทั .งนี . ลกูค้าขนส่งรายใหญ่ได้แก่ 
ปตท. ซึ งเป็นการให้บริการขนสง่ก๊าซ LPG ที ปตท. ต้องทําการขนสง่จากคลงัท่าโรงโป๊ะ จงัหวดัชลบรีุไปยงัคลงัของปตท. ที 
ภมูิภาคต่างๆ เช่น นครสวรรค์ ลําปาง ขอนแก่น เพื อกระจายให้แก่ผู้ ค้ามาตรา 7 ที มีโควตารับแก๊สที คลงัภมูิภาค โดยรายได้
ค่าขนส่งในสดัสว่นประมาณร้อยละ 52 ของการให้บริการขนส่งของปตท. เป็นการขนสง่ให้ระหว่างคลงัท่าโรงโป๊ะ จังหวดั
ชลบรีุไปยงัคลงันครสวรรค์ตามโควตาการรับก๊าซของ TG เอง  
 

รายได้จากบริการตดิตั 9งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซอุตสาหกรรม 

รายได้จากการบริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซอตุสาหกรรมดําเนินการโดย TT โดย TT เป็นผู้
ให้บริการติดตั .งระบบก๊าซในรถยนต์และก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรม รวมทั .งการจําหน่ายอปุกรณ์ที เกี ยวเนื องกบัระบบ 
โดยงานบริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์นั .นส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้เป็นรายได้จากการขาย ในขณะที งานให้บริการ
ก่อสร้างระบบทอ่ก๊าซอตุสาหกรรมจะรับรู้รายได้เป็นรายได้จากการบริการตามขั .นความสาํเร็จของงาน  

 รายได้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซอตุสาหกรรมมีมลูคา่เทา่กบั 258.89 ล้านบาท 142.05 
ล้านบาท 74.77 ล้านบาท และ 60.25 ล้านบาท โดยรายได้ดงักลา่วมีมลูคา่และสดัสว่นลดลงอย่างตอ่เนื องตลอดระยะเวลา 
3 ปีที ผ่านมา จากสดัส่วนร้อยละ ]D.\\ ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2555 เหลือเพียงร้อยละ 6.18 ในปี 2556 
และปรับลดลงเป็นร้อยละ 5.00 ในปี 2557 โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี . 
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 122.03 85.91 49.01 65.55 ]l.>] DA.>] 
 รายได้จากการบริการ 20.02 14.09 25.76 34.45 C\.BC _>.Al 

รวมรายได้ 142.05 100.00 74.77 100.00 ]S.FG 100.00 

  

การปรับตวัลดลงของรายได้จากการให้บริการติดตั .งระบบก๊าซและอปุกรณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื องเป็นผลมาจาก
การลดลงในส่วนของการติดตั .งระบบก๊าซของรถยนต์เป็นหลกั โดยในปี 2555 การปรับตวัลดลงของการติดตั .งระบบก๊าซ
รถยนต์เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จําหน่ายถังก๊าซติดรถยนต์ NGV ของ ENK Enterprise ประเทศเกาหลีซึ งในปี 
2554 บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายถังก๊าซมีการจําหน่ายถังก๊าซดังกล่าว และมีรายได้เป็นมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัท ENK ประเทศเกาหลไีด้จดัตั .ง บริษัท ENK (ประเทศไทย) จํากดั เพื อเป็นตวัแทนจําหนา่ยเอง 
ส่งผลให้บริษัทไม่มีรายได้จากการจําหน่ายถังดงักล่าว สําหรับการปรับตวัลดลงของการติดตั .งระบบก๊าซของรถยนต์ในปี 
2556 เป็นผลมาจากการลดลงของจํานวนรถยนต์ที มาติดตั .ง โดยเฉพาะในสว่นของรถยนต์ NGV เป็นหลกั ซึ งมาจาก 2 ปัจจยั 
กลา่วคือ 1) จํานวนสถานีบริการของก๊าซ NGV มีไมเ่พียงพอตอ่การให้บริการ ทําให้ความต้องการเปลี ยนระบบการติดตั .งของ
ผู้ใช้บริการไมเ่พิ มขึ .น 2) ราคานํ .ามนัในตลาดโลกลดลง จึงทําให้การใช้ก๊าซในภาคขนสง่ลดลง  

 ในสว่นของรายได้การให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซอตุสาหกรรมนั .น ระหวา่งปี 2555 – 2557  มีมลูค่าประมาณ 20 – 40 
ล้านบาท ซึ งในปี ABB> ปรับตัวเพิ มขึ .นร้อยละ B>.D` เนื องจากมีงานก่อสร้างคลงัเวิลด์แก๊ส โดยเริ มงานประมาณเดือน
กนัยายน ABB> 
 

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

 รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม ดําเนินการโดย RE โดย RE ทําหน้าที 
ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัที เกี ยวเนื องกบัอปุกรณ์ความดนั โดยระหวา่งปี 2555 – 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 
37.64 ล้านบาท 37.61 ล้านบาท และ 41.25 ล้านบาทตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากการขาย
และให้บริการของกลุม่บริษัทฯ   
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ต้นทุนขายและบริการ 

  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % * ล้านบาท % * ล้านบาท % * 
ต้นทนุการจดัหา  
จดัจําหนา่ยและขนสง่ก๊าซ LPG  

TG 
GG 

872.07 95.54 1,020.28 93.02 1,034.37 93.80 

ต้นทนุการบริการ 
ติดตั .งระบบก๊าซและจําหนา่ยอปุกรณ์ 

TT 113.18 79.18 57.40 76.71 45.51 75.54 

ต้นทนุการบริการทดสอบและ
ตรวจสอบความปลอดภยั 
ทางวศิวกรรม 

RE 17.13 45.54 19.22 51.11 20.55 49.82 

รวมต้นทุนขายและบริการ  1,002.38 91.75 1,096.90 90.71 1,100.43 91.38 
หมายเหตุ:   * เปรียบเทียบอตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้จากแตล่ะธุรกิจ 

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปี 2555 – 2557 เท่ากับ 1,002.38 ล้านบาท 1,096.90 ล้านบาท 
และ 1,100.43 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91.75 ร้อยละ 90.71 และร้อยละ 91.38 ของรายได้จากการ
ขายและบริการในแตล่ะช่วงเวลาตามลาํดบั  

 

ต้นทุนการจัดหา  จัดจาํหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ต้นทุนการจัดหา จัดจําหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้นทุนการดําเนินงานในส่วนของ TG ซึ ง
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าก๊าซ LPG เงินนําส่งกองทุนเชื .อเพลิง ค่าขนส่งจากคลังก๊าซปตท. ไปยังสถานที สํารองหรือพักก๊าซ 
คา่บริการผา่นคลงั และคา่เก็บสาํรองก๊าซ โดยต้นทนุสว่นใหญ่เป็นต้นทนุที ผนัแปรกบัปริมาณการขาย 

 โดยระหวา่งปี 2555 – 2557 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุจําหนา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวและขนสง่เทา่กบั 872.07 ล้านบาท 
1,\A\.A` ล้านบาท และ ],\DC.D> ล้านบาท ตามลําดบั โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 93.02 และร้อยละ 93.80 ของรายได้จาก
การจําหนา่ยก๊าซและการให้บริการขนสง่ ทั .งนี .การปรับตวัลดลงของต้นทนุตอ่หนว่ยของการจําหนา่ยก๊าซ LPG  ตั .งแตปี่ 2555 
เป็นผลมาจากการที กลุม่บริษัทฯ มีคลงัเก็บสาํรองก๊าซที นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือตอนลา่งที จงัหวดัพิจิตรตั .งแตช่่วงปลายปี 
2554 ทําให้ทําการจดัเก็บสํารองก๊าซขั .นตํ าตามที กฎหมายกําหนดด้วยตนเอง จากเดิมที กลุม่บริษัทฝากปตท.ทําการสํารอง
แทนจึงมีคา่ใช้จ่ายต้นทนุคา่เก็บสํารองก๊าซเกิดขึ .น นอกจากนั .น ในปี 2556 กลุม่บริษัทฯ ได้รับการจดัสรรการรับก๊าซ LPG ที 
คลงัปตท. จงัหวดันครสวรรค์เพิ มขึ .นจาก 275 ตนัตอ่เดือนเป็น 795 ตนัตอ่เดือน ตั .งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ งสง่ผลดีต่อ
บริษัท 2 ประการ คือ 1) ปตท.มิได้เรียกเก็บต้นทนุค่าดําเนินการผ่านคลงัปตท.นครสวรรค์ซึ งแตกต่างจากการรับก๊าซที คลงั
ปตท. จังหวดัชลบุรีสง่ผลให้ต้นทนุขายลดลง 2) ระยะทางไปยงัคลงัพิจิตรของบริษัท จากคลงัปตท.นครสวรรค์นั .นใกล้กว่า
ระยะทางจากคลงัปตท.ชลบรีุ ทําให้ต้นทนุคา่ขนสง่ของบริษัทฯ ลดลง 

อย่างไรก็ตาม เมื อพิจารณาโดยภาพรวมของการประกอบธุรกิจการจําหน่ายก๊าซและการขนส่งแล้ว พบว่า
อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายและการให้บริการในปี 255> มีการปรับตวัเพิ มขึ .นเล็กน้อย ทั .งนี . สว่นหนึ งมาจาก
การที กลุม่บริษัทฯ ยงัใช้ศกัยภาพของรถขนสง่ที มีอยู่ไม่เต็มที นกั  
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ต้นทุนบริการตดิตั 9งระบบก๊าซและก่อสร้างระบบก๊าซอุตสาหกรรม 

 ต้นทนุบริการติดตั .งระบบก๊าซและจําหน่ายอปุกรณ์ สามารถจําแนกได้เป็น 2 สว่น คือ ต้นทนุขายและต้นทนุในการ
ให้บริการ โดยในการให้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ซึ งบริษัทฯ บนัทึกรับรู้เป็นรายได้จากการขายนั .นมีต้นทนุสว่นใหญ่เป็น 
ค่าอุปกรณ์ในการติดตั .ง อนัได้แก่ ถังก๊าซและอุปกรณ์เป็นหลกั โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนจากการขาย 
ในขณะที ต้นทนุในการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซสําหรับอตุสาหกรรมนั .น ต้นทนุหลกัจะประกอบด้วย ต้นทนุคา่อปุกรณ์ 
ต้นทนุคา่ออกแบบและต้นทนุคา่แรงงานของพนกังานเป็นหลกั ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 60 - 70 ของต้นทนุคา่บริการ  

 ทั .งนี .ระหวา่งปี 255B – 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุในการขายและให้บริการติดตั .งระบบก๊าซ ทั .งสิ .น 113.18 ล้านบาท 57.40 
ล้านบาท และ 45.51 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 79.18 ร้อยละ 76.71 และ
ร้อยละ 75.54 ของรายได้จากการขายและให้บริการติดตั .งระบบก๊าซในช่วงเวลาดงักลา่วการปรับตวัลดลงของต้นทนุขายและ
ให้บริการเป็นผลมาจากการเพิ มขึ .นของรายได้จากการให้บริการในส่วนของงานระบบท่ออุตสาหกรรมที เพิ มขึ .น ซึ งงาน
ก่อสร้างระบบทอ่ดงักลา่วมีแนวโน้มที มีอตัราต้นทนุตอ่รายได้ในสดัสว่นที ตํ ากวา่การให้บริการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ 
 

ต้นทุนการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับ
พนกังาน คา่วสัดสุิ .นเปลอืง เป็นหลกัโดยคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 ของต้นทนุในการให้บริการตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที 
ผา่นมา โดยระหวา่งปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้บริการตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม เป็นมลูคา่เทา่กบั 
17.13 ล้านบาท 19.22 ล้านบาท และ 20.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 – 51 ของรายได้จากการให้บริการ
ตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมในช่วงเวลาดงักลา่ว ทั .งนี .การปรับตวัเพิ มขึ .นของต้นทนุในการให้บริการของ RE ในปี 
2556 นั .นเป็นผลมาจากการเพิ มบคุลากรของ RE เพื อรองรับการขยายตวัในอนาคต 

 

รายได้อื2น 

รายได้อื นของบริษัทฯ ประกอบด้วย กําไรจากอตัราแลกเปลี ยนและค่าบริการรับฝากคลงั โดยในปี 2555 – 2557 
กลุม่บริษัทฯ มีรายได้อื นเท่ากบั 5.05 ล้านบาท 11.38 ล้านบาท และ 9.08 ล้านบาท ตามลําดบั ทั .งนี .การเพิ มขึ .นของรายได้
อื นในปี 2556 และ ABB> เป็นผลมาจากรายได้ในส่วนของค่าบริการรับฝากคลงัที จังหวดัพิจิตร ซึ งมีมูลค่าประมาณ 5.80 
ล้านบาทและ _.Al ล้านบาท ตอ่ปี ตามลาํดบั 

 

.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปี 2555 – 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 56.70 ล้านบาท 86.56 
ล้านบาท และ 77.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5.19 ร้อยละ 7.16 และร้อยละ 6.41 ของรายได้จากการ
ขายและบริการตลอดช่วงเวลาที ผา่นมา  
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ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 12.24 – 38.92 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ด้วย
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึ งสินค้าหลกั คือ ก๊าซ LPG ซึ งเป็นสนิค้าที แข่งขนัด้วยราคาและคณุภาพในการ
ให้บริการในการจดัสง่ให้ตรงตามกําหนดเวลา ทําให้กลุม่บริษัทไมจํ่าเป็นต้องมีคา่ใช้จา่ยในการสนบัสนนุการขายที สงูมากนกั 
โดยคา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเกี ยวข้องกบัพนกังานขาย 

ในสว่นของค่าใช้จ่ายในการบริหารนั .น สว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที มีความเกี ยวเนื องกบัพนกังานและค่าเสื อมราคา โดย
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 30ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตลอดช่วงเวลาที ผา่นมา 
 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 6.94 12.24 33.69 38.92 26.28 34.02 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 49.76 87.76 52.87 61.08 50.96 65.98 
รวม 56.70 100.00 86.56 100.00 77.24 100.00 
%รายได้จากการขาย/บริการ 
- คา่ใช้จ่ายในการขาย 
- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

5.19% 
0.64% 
4.55% 

 7.16% 
2.79% 
4.37% 

 6.41% 
2.18% 
4.23% 

 

 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

จากข้อมลูในสว่นของต้นทนุขายและบริการข้างต้นนั .น ความสามารถในการทํากําไรในสว่นของกําไรขั .นต้นของการ
ประกอบธุรกิจจดัหา จดัจําหนา่ยและขนสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ งเป็นธุรกิจในลกัษณะค้าสง่อยูที่ ระดบัประมาณร้อยละ 2 – 
ร้อยละ 5 ตลอดช่วงเวลาที ผ่านมา ในขณะที ธุรกิจบริการติดตั .งระบบก๊าซและก่อสร้างระบบก๊าซอุตสาหกรรม อตัรากําไร
ขั .นต้นมีการปรับตวัเพิ มขึ .นอยา่งตอ่เนื องจากประมาณร้อยละ 20 ในปี 2554 เป็นประมาณร้อยละ 26 ในปี 2557 ทั .งนี .เป็นผล
มาจากการที บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการงานก่อสร้างระบบติดตั .งท่อก๊าซอุตสาหกรรมเพิ มขึ .น ซึ งเป็นลักษณะงานที มี
แนวโน้มมีอตัรากําไรขั .นต้นสงูกว่างานติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์ ในสว่นของธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยั
ทางวิศวกรรมนั .น อตัรากําไรขั .นต้นคอ่นข้างคงที ที ประมาณร้อยละ 50 ตลอดช่วงเวลาที ผา่นมา 

ระหว่างปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากับ A>._A ล้านบาท A`.BB ล้านบาทและ A>.]` ล้านบาท 
ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 2.53 ร้อยละ 2.36 และร้อยละ 2.26 ของรายได้จากการขายและรายได้
จากการบริการในแต่ละปี โดยเมื อพิจารณารายละเอียดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นแล้วพบว่า การปรับตัวลดลง
เลก็น้อยของความสามารถในการทํากําไรเป็นผลหลกัมาจากการใช้ศกัยภาพของรถขนสง่ที มีอยูย่งัไม่เต็มประสิทธิภาพมาก
นกั อย่างไรก็ตามเมื อพิจารณาในสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว พบวา่กลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีความสามารถใน
การบริหารจดัการและควบคมุคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี  

 

 

 

 



106 
 

 

ทั .งนี . เมื อพิจารณาผลกําไรของแต่ละธุรกิจจากงบการเงินเฉพาะกิจการต่อกลุม่บริษัทฯ แล้วพบวา่ในปี 255_ กลุม่
บริษัทฯ มีกําไรจากธุรกิจจดัหา จดัจําหน่ายและขนสง่ก๊าซ LPG ธุรกิจติดตั .งระบบก๊าซและก่อสร้างระบบก๊าซอตุสาหกรรม 
และธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมในสดัสว่นร้อยละ B\ ร้อยละ DA และ 

ร้อยละ ]>ตามลําดบั อยา่งไรก็ตาม สําหรับปี 2557 นั .น ผลกําไรของแตล่ะธุรกิจมีสดัสว่นประมาณร้อยละ >\ ร้อยละ ` และ
ร้อยละ AA ตามลําดบั ซึ งเป็นผลมาจากการที รายได้จากธุรกิจติดตั .งระบบก๊าซและก่อสร้างระบบก๊าซอุตสาหกรรม มีการ
ปรับตวัลดลงอยา่งมากทําให้มีผลกําไรลดลง 
 

ส่วนประกอบของทรัพย์สิน  

ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 436.23 ล้านบาท 374.75 ล้านบาท และ 577.88 ล้าน
บาท ตามลาํดบั โดยสว่นประกอบของสนิทรัพย์ที สาํคญัแสดงได้ดงันี . 

 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสด/รายการเทียบเทา่ 53.58 12.28 29.17 7.78 186.78 32.32 
ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื น 88.24 20.23 69.13 18.45 80.32 13.90 
สนิค้าคงเหลอื 60.15 13.79 44.99 12.01 61.62 10.66 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 209.09 47.93 143.39 38.27 328.89 56.91 
ที ดิน อาคารและอปุกรณ์ 214.11 49.09 215.98 57.64 208.38 36.06 
รวมสนิทรัพย์ 436.23 100.00 374.75 100.00 577.88 100.00 

 

สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี .การค้า สินค้าคงเหลือ และที ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย
สนิทรัพย์ 3 รายการหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 80 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทฯ ตลอดช่วงเวลาที ผา่นมา โดย
ระหว่างปี 2555 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทนุใน ที ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ มขึ .นอย่างต่อเนื อง และในระหว่างปี ABB> บริษัทฯ 
เข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ สง่ผลให้มีสดัสว่นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ มขึ .น จากร้อยละ >.>` ของสนิทรัพย์
รวมในปี 255_ เป็นร้อยละ DA.DA ของสินทรัพย์รวมในปี 255> และที ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลงจากร้อยละ B>._C ของ
สนิทรัพย์รวมในปี 255_ เป็นร้อยละ D_.\_ ในปี ABB> 

 

ลูกหนี 9การค้าและลูกหนี 9อื2น 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
TG 40.36 45.74 45.71 66.12 C`.`l _\.`> 
TT 36.39 41.24 3.90 5.64 ]\.lC ]D._A 
RE 7.45 8.44 15.22 22.02 ]_.CB A\.C` 
GG 4.04 4.58 4.30 6.22 C.\C B.\D 
ลูกหนี 9การค้า 88.24 100.00 69.13 100.00 uS.6F 100.00 
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ณ สิ .นปี 2555 - 2557 ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื นของกลุม่บริษัทฯ มีมลูคา่เทา่กบั 88.24 ล้านบาท 69.13 ล้านบาท 
และ 80.32 ล้านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 - 20 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ตลอด
ช่วงเวลา 3 ปี ที ผ่านมา โดยลูกหนี .การค้าและลูกหนี .อื นของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนี .การค้าสทุธิ ค่าใช้จ่ายจ่าย
ลว่งหน้า รายได้ค้างรับและลกูหนี .กรมสรรพากร ทั .งนี . ลกูหนี .การค้าถือเป็นสว่นประกอบหลกัของลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื น 
โดยมีมลูคา่เทา่กบั 72.98 ล้านบาท 61.20 ล้านบาท และ 63.11 ล้านบาท ณ สิ .นปี 2555 – 2557 ตามลาํดบั 

ทั .งนี .ลกูหนี .การค้าของ TG สว่นใหญ่เป็นสถานีบริการก๊าซที กระจายอยูท่ั วไป โดยกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายในการให้
เครดิตแก่สถานีบริการ 7 - 10 วนั ในสว่นของลกูหนี .การค้าของTT นั .น ส่วนใหญ่เป็นลกูหนี .การค้าอนัเกิดจากงานระบบท่อ
อตุสาหกรรมเป็นหลกั เนื องจากการติดตั .งระบบก๊าซรถยนต์นั .น TT รับชําระจากลกูค้าเป็นเงินสดเมื อทําการติดตั .งแล้วเสร็จ 
ในสว่นของ RE นั .น ณ สิ .นปี 2556 ประกอบด้วยลกูหนี .หลกั 3 ราย รวมมลูคา่ประมาณ 7 ล้านบาท โดยลกูหนี .รายหลกัเป็นคู่
ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ งบริษัทฯ ทําหน้าที ทดสอบสถานีให้บริการของคูค้่ารายดงักลา่ว และลกูหนี .อีกรายเป็นการให้บริการ
ทดสอบระบบคลงันํ .ามนั 

ทั .งนี .กลุม่บริษัทฯ กําหนดนโยบายการตั .งคา่เผื อหนี .สงสยัจะสญู โดยการวิเคราะห์ยอดลกูหนี .ตามระยะเวลาการค้าง
ชําระ ประกอบกับการพิจารณายอดลูกหนี .รายตัว ทั .งนี . กรณีลูกหนี .คงค้างชําระนานเกิน 18 เดือน และมีมูลค่าเกินกว่า 
500,000 บาท บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินคดีตามกฎหมายกรณีลกูหนี .อยู่ระหว่างการฟ้องร้องจะพิจารณาตั .งค่าเผื อหนี .สงสยั
จะสญูเป็นรายๆไปโดยอตัราคา่เผื อหนี .สงสยัจะสญูของกลุม่บริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี . 

 

ค้างชาํระเกนิกาํหนด (เดือน) ค่าเผื2อหนี 9สงสัยจะสูญ 

6 - 9 เดือน 25% 
9 – 12 เดือน 50% 
12 – 18 เดือน 75% 

มากกวา่ 18 เดือน 100% 

 

ลูกหนี 9การค้าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนี 9สามารถแสดงได้ดังนี 9 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 39.62 52.82 38.70 61.66 38.48 59.84 
เกินกาํหนดชาํระ       
- น้อยกวา่ 3 เดือน 22.59 30.12 17.43 27.77 19.07 29.66 
- เกินกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน 1.63 2.17 0.31 0.49 0.63 0.98 
- เกินกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน 8.33 11.11 3.34 5.32 1.51 2.35 
- เกินกวา่ 12 เดือน 2.84 3.79 2.98 4.75 4.61 7.17 
รวม 75.01 100.00 62.76 100.00 64.30 100.00 
หกั คา่เผื อหนี .สงสยัจะสญู (2.03)  (1.55)  (1.19)  
ลูกหนี 9การค้าสุทธิ 72.98  61.20  63.11  
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ณ สิ .นปี 2555 – 2557 ลกูหนี .การค้าสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ของลกูหนี .การค้าของกลุม่บริษัทฯ เป็นลกูหนี .ที 
ยงัไม่ครบกําหนดชําระ หรือเกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน ซึ งอาจเกิดจากรอบระยะเวลาในการจ่ายชําระ สําหรับลกูหนี .
การค้าที เกินกว่า 3 เดือน สามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ลูกหนี .การค้ารายใหญ่รายหนึ งที มอบหมายให้ RE 
ตรวจสอบความปลอดภยัของสถานีบริการทั วประเทศ และลกูหนี .ที มีการผิดนดัชําระหนี .ในปี 2555 จํานวน 4 รายปัจจุบนั
บริษัทฯ ชนะคดีและได้รับเช็คลงวนัที ลว่งหน้าเรียบร้อยแล้ว ซึ งมียอดหนี .คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2557 เทา่กบั C.C\ ล้านบาท 
โดยบนัทกึในรายการลกูหนี .การค้าเท่ากบั 2.64 ล้านบาท และบนัทึกในลกูหนี .ที เกินกําหนดชําระเป็นระยะเวลา 1 ปี เท่ากบั 
].>_ ล้านบาท 

ทั .งนี . การตั .งสาํรองคา่เผื อหนี .สงสยัจะสญูจํานวน 1.19 ล้านบาทนั .น เป็นการตั .งสาํรองคงค้างตามอายหุนี .ของลกูหนี .
ฟ้องร้อง 4 รายดงักลา่วก่อนรับทราบวา่บริษัทชนะคดเีทา่กบั 1.11 ล้านบาท ซึ งภายหลงัจากการชนะคดีและทยอยได้รับชําระ
เงิน บริษัทฯ มิได้ทําการตั .งสํารองหนี .เพิ ม นอกจากนั .น บริษัทฯ มีการตั .งสํารองลูกหนี .ตามอายุหนี .สําหรับลูกหนี .รายอื นๆ 
เท่ากบั 0.08 ล้านบาท สําหรับลกูหนี .การค้ารายใหญ่ บริษัทฯ มิได้ทําการตั .งสํารองหนี .แต่อย่างใด เนื องจากบริษัทดงักลา่ว 
เป็นบริษัทที มีความมั นคงและเชื อวา่จะทําการจ่ายชําระหนี . 

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า 60.15 ล้านบาท 44.99 ล้านบาทและ 61.62 ล้าน
บาทตามลําดบั โดยสินค้าคงเหลือของกลุม่บริษัทฯ มีการปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื องจากประมาณร้อยละ 14 ของสินทรัพย์
รวมในปี 2555 เป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวมในปี 2557 โดยสินค้าคงเหลือของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ แก๊ส LPG ซึ ง TG ทํา
การสาํรองตามกฎหมายรวมถึงเพื อเตรียมจําหนา่ยที คลงัของบริษัทฯ ที จงัหวดัพิจิตร และอปุกรณ์สาํหรับการติดตั .งระบบแก๊ส
ที  TT ใช้ในการให้บริการติดตั .งระบบแก๊สให้แก่ลกูค้าทั .งนี .การลดลงดงักลา่วเป็นการลดลงในเงินลงทนุในสนิค้าคงเหลือของ 
TT เป็นสําคัญคืนกลบัให้แก่ผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีซึ งได้เข้ามาตั .งสาขาในประเทศไทย จากเดิมบริษัทฯ นําเข้าสินค้า
ดงักล่าวเพื อใช้ในการติดตั .งในรถยนต์ทั .งนี . สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของ TT คือ อุปกรณ์สําหรับติดตั .งระบบแก๊สสําหรับ
รถยนต์เป็นหลกั 
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 11.51 19.14 13.33 29.63 D\.\` C`.`A 
TT 48.59 80.78 31.12 69.17 D].\D B\.DB 
RE - - 0.02 0.05 - - 
GG 0.05 0.08 0.52 1.15 \.B] \.`D 
สินค้าคงเหลือ 60.15 100.00 44.99 100.00 ]D.]F 100.00 
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ทั .งนี . กลุม่บริษัทฯ กําหนดนโยบายการตั .งสาํรองสินค้าล้าสมยั โดยการพิจารณาจากระยะเวลาที ถือสนิค้าไว้ในมือ 
ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและอายกุารใช้งานของสนิค้า บริษัทฯ กําหนดนโยบายการตั .งสาํรองสนิค้าเสื อมสภาพ โดย
การพิจารณาจากคา่ใช้จา่ยสงูสดุที เกิดขึ .นจากวธีิการดําเนินการกบัสนิค้าเสื อมสภาพเพื อให้สามารถนํากลบัมาใช้งานได้ หรือ
มลูคา่ที คาดวา่สามารถจําหน่ายได้สําหรับสินค้าประเภทนั .นๆ ณ 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บริษัทฯ มีการตั .งสาํรองคา่เผื อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเผื อสินค้าเคลื อนไหวช้า และค่าเผื อสินค้าเสื อมสภาพเป็นมูลค่าเท่ากับ 0.86 ล้านบาท 
0.89 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

ที2ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
TG 97.41 45.50 101.10 46.81 ll.B> C>.>` 
TT 73.57 34.36 70.75 32.76 _>.\` DA.]l 
RE 3.90 1.82 3.04 1.41 B.AC A.B] 
GG 39.23 18.32 41.08 19.02 D_.Cl ]>.B] 

ที2ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 214.11 100.00 215.98 100.00 FSu.6u 100.00 

 

ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นมูลค่า 214.11 ล้านบาท 215.98 ล้านบาท 
และ A\`.D` ล้านบาท ตามลําดบัการเพิ มขึ .นของที ดิน อาคาร อุปกรณ์สว่นใหญ่เกิดขึ .นในปี 2555 โดย TG มีการก่อสร้าง
คลงัสาํรองก๊าซที ปทมุธานี TT มีการซื .อที ดินซึ งเป็นที ตั .งของสาํนกังานใหญ่ของ TT เพิ มขึ .น และ GG มีการซื .อรถขนสง่เพิ มขึ .น 
 

โครงสร้างของเงนิทุนบริษัท   
  ณ สิ 9นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงนิทุน ตามรายละเอียดดังนี 9  

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เจ้าหนี .การค้า  161.12   36.93   98.09   26.18  ]B>._\ 27.27 
เงินกู้ยืมจากบคุคลที เกี ยวข้อง  32.22   7.39   -    -   - - 
หนี .สนิหมนุเวียน  209.76   8.09   109.57   29.24  ]_>.DB 28.96 
เงินกู้ยืมระยะยาว  47.18   10.82   40.64   10.85  DC.]\ 5.90 
รวมหนี .สนิ  262.89  60.26   152.90   40.80  A\D.BA DB.AA 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  173.34  39.74   221.85   59.20  D>C.D_ _C.>` 
หนี .สนิ/สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.52  0.69  \.BC  
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กลุม่บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุมาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นและการก่อหนี . โดยมีอตัราสว่นหนี .สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
อยู่ที ระดับ 1.52 เท่า 0.69 เท่า และ 0.54 เท่า ณ สิ .นปี 2554 – 2557 โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการเพิ มทุนจดชําระแล้วอย่าง
ต่อเนื องจาก 50 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 130 ล้านบาท และ 150 ล้านบาทในปี 2555 และ 2556 ตามลําดบั สง่ผลให้สว่น
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีการปรับตวัเพิ มขึ .นเป็น 173.34 ล้านบาท  221.85 ล้านบาท และ 374.36 ล้านบาท โดยการเพิ มทนุ 
80 ล้านบาทในปี 2555 เป็นการเพิ มทนุเพื อปรับโครงสร้างของกลุม่ธุรกิจ โดยซื .อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยและการ
เพิ มทนุในปี 2556 เป็นการเพิ มทนุเพื อใช้ในการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย  

ในส่วนของการก่อหนี .นั .น ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี .สินรวมเท่ากับ 262.89 ล้านบาท 152.90 ล้าน
บาท และ 203.52 ล้านบาทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.26 ร้อยละ 40.80 และ 35.22 ของสนิทรัพย์รวมในแตล่ะช่วงเวลา โดย
หนี .สินหลกัของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 3 รายการ คือ เจ้าหนี .การค้า เงินกู้ ยืมจากบุคคลที เกี ยวข้อง และเงินกู้ ยืม
ระยะยาว 

1) เจ้าหนี .การค้าของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี .หลกั 3 รายการ คือ เจ้าหนี .ค่าแก๊ส LPG ของ TG เจ้าหนี .เงิน
นําส่งกองทุนเชื .อเพลิง และรายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้างคลงัเวิลด์แก๊สของ TT โดย ณ สิ .น ปี 2557 เจ้าหนี . 3 
รายการดงักลา่วมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 37 ร้อยละ 27 และร้อยละ AC ของเจ้าหนี .การค้ารวม 

2) เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยเงินกู้ยืม 2 รายการหลกั คือ เงินกู้ยืมระยะยาวของ TG กบัธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ งวงเงิน 30 ล้านบาท เพื อใช้ในการก่อสร้างคลงัจัดเก็บก๊าซ LPG ที จงัหวดัปทุมธานี และเงินกู้ยืม
ระยะยาวของ GG วงเงิน 27.10 ล้านบาท เพื อใช้ในการจดัซื .อรถขนสง่ โดย ณ สิ .นปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีมลูคา่เงิน
กู้ยืมระยะยาว 2 รายการดงักลา่วคงค้างอยู่ทั .งสิ .น 15.50 ล้านบาท และ 25.14 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีกําหนด
ในการจ่ายชําระคืนดงันี . 
 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
TG 6.00 6.00 6.00 3.50 
GG 0.60 0.48 - 24.60 
รวม 6.60 6.48 6.00 28.10 

 

รายจ่ายลงทุน 

ปี 2555 – ปี 2557 กลุม่บริษัทฯ มีเงินลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพิ มขึ .นเป็นมลูคา่เทา่กบั 67.15 ล้านบาท 10.48 ล้าน
บาท และ 7.27 ล้านบาทตามลําดบั โดยการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรที เพิ มขึ .นในปี 2555 เป็นการลงทนุในการก่อสร้างคลงั
เก็บก๊าซที จงัหวดัปทุมธานี เป็นมูลค่ารวมทั .งสิ .น 41.86 ล้านบาท และการซื .อรถขนส่งก๊าซจํานวน 8 คนั เป็นมูลค่า 39.25 
ล้านบาท 
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แหล่งที2มาและแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

ในสว่นของความเหมาะสมของโครงสร้างของเงินทนุ เมื อพิจารณาประกอบกบัแหลง่ที มาและแหลง่ใช้ไปของเงินทนุ
พบว่า กลุม่บริษัทฯ มีการการจดัหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยใช้แหลง่เงินทนุระยะยาวทั .งจากการก่อหนี . และสว่นของผู้ ถือหุ้น
เป็นหลกั ดงัจะเห็นได้จาก ณ สิ .นปี 2555 – 2557 กลุม่บริษัทฯ จดัหาเงินทนุจากสว่นของผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ยืมระยะยาวของ
กลุม่บริษัทฯ ซึ งมีสดัสว่นรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 50.56 ร้อยละ 70.05 และร้อยละ 70.68 ของสนิทรัพย์รวมแตม่ีเงินลงทนุสนิทรัพย์
ระยะยาว อนัได้แก่ ที ดิน อาคาร อปุกรณ์ในสดัสว่นที ตํ ากว่า คือร้อยละ 49.09 ร้อยละ B>._C และร้อยละ D_.\_ ของ
สินทรัพย์รวมในแตล่ะช่วงเวลา 
 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

จากโครงสร้างของเงินทุนประกอบกับการพิจารณาแหล่งที มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุม่ตามที ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที ดี มีใช้เงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปใช้ในการจัดหา
สนิทรัพย์หมนุเวียนระยะสั .น และเมื อพิจารณารายละเอียดของสนิทรัพย์หมนุเวียนนั .น พบวา่สว่นหนึ งเป็นเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดในสดัส่วนประมาณร้อยละ 7 – 32 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ .นปี 2555 – 2557 รวมทั .งลกูหนี .การค้าของกลุ่ม
บริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนี .การค้าที มีระยะเวลาเครดิตประมาณ 7 - 10 วนั สง่ผลให้สภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นเกณฑ์
ที ดีมาก  

ในส่วนของสภาพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2555 - 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
ทั .งสิ .น 69.39 ล้านบาท 48.13 ล้านบาท และ 74.95 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุเทา่กบั 50.16 ล้าน
บาท 9.22 ล้านบาท และ 32.18 ล้านบาท โดยในปี 2555 เป็นการใช้ไปในการจ่ายซื .อที ดินและก่อสร้างคลงัก๊าซที จังหวดั
ปทมุธานี รวมทั .งการซื .อรถขนสง่ก๊าซเพิ มเป็นหลกั ในสว่นกิจกรรมการจดัหาเงินนั .น กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดรับมา จาก (ใช้ไป
ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ ]]C.`C ล้านบาท ซึ งเป็นการรับเงินจากการเพิ มทุน ]B].A` ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 
AB.lB ล้านบาท และในปี 2556 เท่ากบั (63.32) ล้านบาท ซึ งเป็นการจ่ายชําระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลที เกี ยวข้อง ซึ งกลุ่ม
บริษัทฯ มีการทยอยจ่ายชําระคืนตั .งแตปี่ 2555  

 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุนเพิ2มเติม 

จากอตัราสว่นหนี .สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ที ยงัอยู่ในระดบัตํ ากว่า 1x และภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ มทุนให้แก่ประชาชนในระหว่างปี ABB> ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯปรับตวัเพิ มขึ .นทั .งจากทุน
ชําระแล้วและจากสว่นเกินมลูค่าหุ้น จากการที ราคาเสนอขายหุ้นสงูกว่าราคาที ตราไว้ ซึ งผู้บริหารของกลุม่บริษัทฯ เชื อว่าใน
กรณีที บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ มเติมเพื อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต กลุ่มบริษัทจะมีศักยภาพในการก่อหนี .
เพิ มขึ .น รวมทั .งมีทางเลอืกอื นๆ ในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพิ มเติมภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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เอกสารแนบ  
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการผู้บริหาร 
ผู้มีอาํนาจควบคุมและ 
เลขานุการบริษัท 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  

ชื�อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 8 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นายวิศษิฎ์  อคัรวิเนค 
- กรรมการอิสระ /  
  ประธานกรรมการ / 
  กรรมการตรวจสอบ  

67 ปริญญาโท :  
-บริหารธุรกิจ สถานบณัฑิต   
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

 

ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)   
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ผ่านการอบรม : 
- DCP 49/2004 ,  RCP 12-2005  
- Finance for non-finance   

director 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
  

บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป  ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 

ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิกรรมการ
มาตรฐานแหง่ชาต ิ

กระทรวงอตุสาหกรรม หน่วยงานราชการ 

ปัจจบุนั 
2548 – 2551 

กรรมการวิศวกรอาวโุส 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

สมาคมวิชาชีพ 
พลงังานไฟฟ้า 

V นายเจริญ ประจําแทน่ 
- กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

67 ปริญญาโท : 
- รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี : 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2555  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 

2555 – ปัจจบุนั อนกุรรมการติดตามการ
ประเมินผลโครงการ
กองทนุรอบโรงไฟฟ้า 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
กิจการพลงังาน 

หน่วยงานราชการ 

VWWW – ปัจจบุนั คณะกรรมการติดตาม
ประเมินการตรวจการณ์
แบบบรูณาการ 

สํานกังานปลดัสํานกั
นายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานราชการ 
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ชื�อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 8 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

ผ่านการอบรม : 
- DCP YY/VZZ[ ,  ACP 14-2006 
  DCP W]/VZZ] ,  QSR 4-2006 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

VWW` – ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล 

กระทรวงพลงังาน หน่วยงานราชการ 

VWab – VWWZ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลงังาน หน่วยงานราชการ 

3 นายธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ 
- กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบ  

`[ ปริญญาโท :  
-บญัชีมหาบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

ปริญญาตรี :  
-บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ผ่านการอบรม 
- DAP 113/VZda ,  
   DCP 199/2015 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป  ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 

2553 – ปัจจบุนั  อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สถาบนัการศกึษา 

2554 – ปัจจบุนั ผู้แทนสภาวิชาชีพบญัชี  
ผู้ตรวจสอบหลกัสตูรการ
บญัชี 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

สมาคมวิชาชีพ 

2552 – 2553 หุ้นสว่นผู้จดัการ ARUN CONSULTING GROUP 
CO., LTD. 

ทีnปรึกษาด้านบญัชี 
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ชื�อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 8 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

a นายชพูงศ์  ธนเศรษฐกร 
- กรรมการอิสระ 
 

W[ ปริญญาโท : 
- MBA University of Detroit,  
USA 
 
ปริญญาตรี :  
-วิทยาศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ผ่านการอบรม 
- DCP 19/VZZV , ACP 21/ 2008 
 MFR 6/VZZY , MIR 3/ 2008 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อีเอ็มซี รับเหมาก่อสร้าง 

VWWd – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บมจ. หลกัทรัพย์ คนัทรีn กรุ๊ป ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

W นายประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์ 
- กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

W` มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 
 
ผ่านการอบรม 
- DAP 103/VZd` , 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 

18.90 สามีของ 
นางสากาญจนา 
 ริมพณิชยกิจ 
บิดาของ 
นางสาวนิตา 
ตรีวีรานวุฒัน์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 
VWaW - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. ทาคนูิ (ประเทศไทย) ติดตั Kงระบบก๊าซรถยนต์

และทอ่ก๊าซ
อตุสาหกรรม 

VWa` - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

VW`Y - ปัจจบุนั ผู้บริหาร บจก. ราชพฤกวิศวกรรม ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 
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ชื�อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 8 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

] นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 
- กรรมการ /  

รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

 

WW ปริญญาตรี :  
-บริหารธุริจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

ผ่านการอบรม 
 - DAP 103/VZd` , 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

6.40 ภรรยาของ 
นายประเสริฐ 
ตรีวีรานวุฒัน์ 
มารดาของ 
นางสาวนิตา 
ตรีวีรานวุฒัน์ 

2555 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 
2538 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม ทดสอบและตรวจสอบ

ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 

[ นางสาวนิตา  ตรีวีรานวุฒัน์ 
- กรรมการ /  
 รองกรรมการผู้จดัการ  
 ฝ่ายจดัซื Kอ ฝ่ายธุรการ และ

เลขานกุารบริษัท 
  

VY ปริญญาโท : 
- Msc International Financial 
Management, Queen Mary 
university of London 
 

ปริญญาตรี : 
- Beng  Mechanical 
Engineering, University of 
Nottingham 
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครืnองกล)   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ผ่านการอบรม : 
- DAP 100/VZd` ,CSP 52/2013 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

12.65 บตุรของ 
นายประเสริฐ 
ตรีวีรานวุฒัน์ 
และนางสาว
กาญจนา 
ริมพณิชยกิจ 

2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 

VWW[ – ปัจจบุนั 
2553 – 2554 

กรรมการ 
วิศวกร 

บจก. ทาคนูิ (ประเทศไทย) 
บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม 
 

ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 
ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 



 

118 
 

ชื�อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 8 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Y นางสาวฉัตรประภา  จนัทร์ศรี 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
  ฝ่ายขาย 
 
 

aY ปริญญาตรี :  
-บริหารทรัพยากรบคุคล 
มหาวิทยาลยับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- VWW] – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 
VWW` - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

9 นายเจริญชยั  อํานาจสมบรูณ์สขุ 
-รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายความปลอดภยั 
 

W] ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมเครืnองกล (เครืnองกล) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2556 – ปัจจบุนั 
VWaa – ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป 
บจก. ราชพฤกวิศวกรรม 

ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 
ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภยัทาง
วิศวกรรม 
 

dZ นางฐิติมา ธนาปกิจ 
- ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

`a ปริญญาโท : 
- บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญาตรี :  
-บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2556 – ปัจจบุนั 
2554 – 2556 
 
2547 – 2551 
 
 
 
 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอาวโุส 

บมจ. ทาคนูิ กรุ๊ป 
Baker Tilly Risk  Management 
and Services 
Pricewaterhouse Coopers 
ABAS 

ผู้ ค้านํ Kามนัเชื Kอเพลิง 
บริหารจดัการความ
เสีnยง 
ตรวจสอบบญัชี 
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 
บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 
บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม 
บจก. จีแก๊ส 
 โลจิสติกส์ 

บมจ. อีเอ็มซี 
บมจ. หลักทรัพย์ 

คันทรี�  กรุ๊ป 

1. นายวศิิษฐ์ อคัรวิเนค V,  AC , Y      
2. นายเจริญ ประจําแทน่ AC , Y      
3. นายธีรชยั ธีรชยั AC , Y      
4. นายชพูงศ์ ธนเศรษฐกร Y    AC , Y MD 
5. นายประเสริฐ  ตรีวีรานวุฒัน์ MD , Y, Z MD M X   
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ M , X , Z  X    
7. นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์ M , X , Z M     
8. นางสาวฉตัรประภา จนัทร์ศรี M   MD   
9. นายเจริญชยั อํานาจสมบรูณ์สขุ M  MD    
10. นางฐิติมา ธนาปกิจ M      

 
หมายเหตุ:  V = ประธานกรรมการ  AC = กรรมการตรวจสอบ MD = กรรมการผู้จัดการ   M = ผู้บริหาร  
 X = กรรมการ    Y = กรรมการอิสระ          Z = กรรมการบริหาร  
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เอกสารแนบ R 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ 
ของบริษัทย่อย 
 
 
 

รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 
บจก. ทาคูนิ  

(ประเทศไทย) 
บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม 
บจก. จีแก๊ส  
โลจิสตกิส์ 

1 นายประเสริฐ     ตรีวีรานวุฒัน์ P ,  MD M P 
2 นางสาวกาญจนา        ริมพณิชยกิจ  P  
3 นางสาวนิตา    ตรีวีรานวุฒัน์ P ,  M   
4 นางสาวฉตัรประภา    จนัทร์ศรี   MD 
5 นายเจริญชยั    อํานาจสมบรูณ์สขุ  P ,  MD  

 

หมายเหตุ :  P = กรรมการ MD = กรรมการผู้จดัการ M = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ S 
 

 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างาน 
ตรวจสอบภายในและหวัหน้างาน 
กาํกับดแูลการปฏบิตังิานของของบริษัท 
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รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิาน 
ของบริษัท 

 
หัวข้อ  รายละเอียด 

ผู้ตรวจสอบภายใน  
(outsource) 

: บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติ Kง  จํากดั 
ทีnอยู ่9/6 ซอย รามคาํแหง166 ถนนรามคาํแหง  มีนบรีุ กรุงเทพฯ 
โทร. 02-540-3911 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน : นายสรุพล ถวลัยวชิชจิต 

คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บัญชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 

ประสบการณ์การทํางาน  : ปี 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์  
คอนซลัติ Kง จํากดั 

ปี 2555 – 2556     กรรมการบริหาร บริษัท เค พีเอ็ม จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
ปี 2542 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สาํนกังานสอบบญัชี เอส. ที. แอนด์ 

แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

การฝึกอบรมทีnเกีnยวข้อง : 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 

หลกัสตูรอบรมปี  2556   
กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ COSO2013,  
สภาวิชาชีพบญัชี 
ปี  2554 -2556   
 KPMG In-house and on-line training SEC practice,  
 Financial Statement Consolidation, ISQC Practice, 
 Risk Assessment & Management 
 การเขียนรายงานการสอบบญัชีตามรูปแบบใหม ่
 การประเมินความเสีnยงเพืnอการวางแผนการตรวจสอบ  etc.  
DCP รุ่น 40,   DAP 
 

หน้าทีnความรับผิดชอบ 
 

: 1. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและนําเสนอแผนการตรวจสอบ 
2. สอบทานแนวการตรวจสอบ(Audit Program) 
3. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ 
4. จดัทํารายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชดุสดุท้าย 
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เอกสารแนบ U 
 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับหวัหน้างาน 
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
   

- ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 8 
 
 

อื�น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี  - 
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