
                                                       

 

 

 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

สารบัญ 
 

  ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  
 

01 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

08  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

26  ปัจจัยความเส่ียง 

28 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

35  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

36  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
   
 

 

37  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

41 โครงสร้างการจัดการ 

55  การกาํกับดูแลกจิการ 

84 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

100 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

103 รายการระหว่างกัน 
 

   

 

 

 

107 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

114 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

125  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

126 เอกสารแนบ 1      รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

   ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท  

138  เอกสารแนบ 2     รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

139       เอกสารแนบ 3     รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

142      เอกสารแนบ 4     รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

143       เอกสารแนบ 5      อ่ืน ๆ 

 



 

1 
 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนด 

วสิยัทศัน์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรขยำยตวัและเตบิโตในอนำคตไว้ดงันี ้  

กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทัศน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวม เพ่ือให้ขยำยตวัและเติบโตไปพร้อมกันทุก
บริษัทในกลุม่ โดยประกอบธรุกิจในลกัษณะท่ีสำมำรถเกือ้หนนุกันได้ ประกอบกบัเน้นกำรท ำธรุกิจแบบครบวงจรแก่ลกูค้ำแต่
ละรำย ทัง้กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ กำรขนสง่ก๊ำซ กำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซ กำรให้บริกำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้ค ำปรึกษำ
ทำงด้ำนควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมระบบก๊ำซ เพ่ือให้ลกูค้ำได้รับประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อันดี
กบัลกูค้ำ รวมทัง้เป็นกำรรักษำฐำนลกูค้ำเดมิและขยำยฐำนลกูค้ำใหมไ่ปพร้อมกนั  

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) : TG 

TG ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจท่ีจะขยำยไปยังธุรกิจปลำยน ำ้เพิ่มขึน้เพ่ือเข้ำถึงผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย ซึ่งจะ
นอกจำกจะท ำให้ TG มีกำรให้บริกำรในลกัษณะครบวงจรเพิ่มขึน้ ยังเป็นกำรเพิ่มขึน้ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ
บริษัทฯ อีกด้วย  

 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด : TT 

TT ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยจะมุ่งเน้นไปยงักำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และตดิตัง้ระบบท่อก๊ำซ
อุตสำหกรรมเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะในส่วนของท่อก๊ำซ LPG ซึ่งปัจจุบนัภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคมุและก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรติดตัง้และระบบควำมปลอดภัยไปยังกลุ่มผู้ ใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิง ซึ่งจะท ำให้ TT มีฐำนลกูค้ำท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้กำร
ก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ เพ่ือรองรับกำรเก็บส ำรองก๊ำซของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  

 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด : RE 

RE  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจ โดยจะขยำยกำรประกอบธรุกิจไปยงักำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบ
ทำงวศิวกรรมในลกัษณะ Non-Destructive Testing เพิม่ขึน้โดยเฉพำะในสว่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซธรรมชำต ิNGV และน ำ้มนั 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐท่ีมีกำรขยำยกฎระเบียบเพ่ือเพิ่มควำมปลอดภัยในส่วนดงักล่ำว รวมทัง้จะมุ่งเน้น
กำรให้บริกำรในลกัษณะกำรอบรม เร่ืองกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นกำร
สร้ำงภำพลกัษณ์ในกำรประกอบธรุกิจของ RE ให้มีควำมน่ำเช่ือถือเพิม่ขึน้อีกด้วย 

 บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จ ากัด : GG 

GG  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจ โดยจะขยำยกำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำนอกกลุม่บริษัทเพิม่ขึน้จำกปัจจุบนั
ท่ีมุง่เน้นกำรให้บริกำรแก่ TG เป็นหลกั เพ่ือเพิม่โอกำสในกำรแสวงหำรำยได้รวมทัง้จะพจิำรณำโอกำสและควำมเป็นไปได้ใน
กำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำต ิNGV   แอมโมเนียแอนไฮดรัส  วสัดกุ่อสร้ำง  และกรดซลัฟริูก   



 

2 
 

ปัจจุบนับริษัทได้ให้บริกำรขนส่งแอมโมเนียแอนไฮดรัสกบับริษัท ปตท.แล้ว  ส่วนกำรขนส่งกรดซลัฟูริกอยู่ระหวำ่ง
กำรศกึษำข้อมลู   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด : CAZ 

CAZ ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจวศิวกรรมด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงและรับจ้ำงผลิต ตดิตัง้อปุกรณ์ตำ่งๆ ท่ี
ใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำนอตุสำหกรรมตำมแบบและขนำดท่ีลกูค้ำก ำหนด ในลกัษณะ Engineering Procurement 
Constrution (EPC) เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ในหลำกหลำยอตุสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลกูค้ำท่ีต้องกำร
มำตรฐำนและคณุภำพสงู 

 บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากัด : TL 

TL  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจในกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  ซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหวำ่งกำรศกึษำแนวทำงใน
กำรด ำเนินธรุกิจ   

ครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ เข้ำสู่กำรประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตัง้แต่ปี 2538 โดยก่อตัง้บริษัท 
รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) เพ่ือให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ำนวิศวกรรมแก่สถำนีบริกำร
ก๊ำซ LPG ตอ่มำได้ขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินธรุกิจไปยังธรุกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และเลง็เห็นโอกำส
ในกำรเติบโตในธุรกิจดงักล่ำว จึงได้จัดตัง้ บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TT”) ขึน้ในปี 2545 เพ่ือจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ ซึ่งต่อมำได้ขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังบริกำรติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรมและระบบก๊ำซ
รถยนต์อีกด้วย   

นอกจำกนัน้ในช่วงปี 2543 ครอบครัวตรีวีรำนุวัฒน์ เล็งเห็นโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว จึงได้จัดตัง้บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด (“GG”)  ขึน้เพ่ือให้บริกำรขนส่งก๊ำซให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เน่ืองจำก ณ ขณะนัน้ บริษัทฯ ดังกล่ำวมีนโยบำยยกเลิกหน่วยงำนขนส่งภำยในองค์กรโดยใช้กำรว่ำจ้ำงจำก
บคุคลภำยนอกทดแทน จำกกำรด ำเนินธรุกิจร่วมกบัเชฟรอนท ำให้กลุม่บริษัทเลง็เห็นโอกำสในกำรท ำธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (Liquid Petroleum Gas หรือก๊ำซ LPG) จำกนัน้ในปี 2550 ครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ จึงได้จดัตัง้ บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)  เดมิช่ือ “บริษัท แคปปิตอล จี จ ำกดั”  ขึน้ เพ่ือประกอบกิจกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ต่อมำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในกำรขยำยกำร
ประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 เพ่ือให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัสถำนีบริกำรได้โดยตรง และได้เร่ิม
จ ำหน่ำยก๊ำซในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

ในปี 2554 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด ก่อสร้ำงคลังเก็บก๊ำซ LPG ขนำดบรรจุ 1,000 ตันบนพืน้ท่ี 8 ไร่ในนิคม
อุตสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จังหวดัพิจิตร เพ่ือเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยและเป็นจดุกระจำยก๊ำซ LPG ไป
ยงัลกูค้ำในจงัหวดัในภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง ซึ่งท ำให้กลุม่บริษัทมีกำรขยำยฐำนลกูค้ำเพิม่ขึน้จำกเดิม  

ในปี 2555 บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั ได้ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ LPG แห่งท่ี 2 บนพืน้ท่ีของบริษัทฯ ขนำด 7 ไร่ในจงัหวดั
ปทุมธำนี เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะใช้เป็นจุดกระจำยก๊ำซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งคลงัก๊ำซแห่งท่ี 2 นีส้ำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ 400 ตนั ปัจจบุนัด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ
ได้เปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 23  มีนำคม  2559 
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นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุม่บริษัทได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั ได้ออกหุ้นเพิม่ทนุเพ่ือระดมทนุจำกผู้ถือหุ้นเดมิ ซึ่งได้แก่ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดย
ครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ ท ำกำรช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนด้วยหุ้นของบริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกัด และ บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด ท่ีแต่ละท่ำนถืออยู่ ท ำให้ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงแล้ว บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป 
จ ำกดั ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุช ำระแล้วของแตล่ะบริษัท  

ในปี 2558 กลุม่บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั ในสดัสว่น 47.72% ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้ว เน่ืองจำกต้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปยังกลุ่มรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนัในแถบภำคตะวนัออก และได้เพิ่ม

สดัสว่นกำรลงทนุเป็น 51.30% ในปี 2559 เน่ืองจำกเห็นโอกำสในกำรขยำยธรุกิจด้ำนงำนรับเหมำก่อสร้ำงเพิม่ขึน้ 

ในปี  2560 เม่ือวนัท่ี  6  มกรำคม  2560  บริษัทฯ  ได้ลงทนุในบริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั เป็นบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  เพ่ือเป็นกำรขยำยธรุกิจในกลุม่บริษัทฯให้เติบโตขึน้  โดยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ  99.99  ของทนุ
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว  
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  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี ้

ปี  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2553 พ.ค. 
 

เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วเป็น 50 ล้ำนบำท เพ่ือย่ืนขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และเร่ิม
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ไปยงัสถำนีบริกำรทัง้ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 

ปี 2554 ม.ค. 
 

ก.ย. 

ย้ำยส ำนกังำนใหญ่มำยงั 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค  
เขตบำงแค กรุงเทพฯ 
ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ LPG ขนำด 1,000 ตนั ในนิคมอตุสำหกรรมภำคเหนือตอนลำ่ง จงัหวดัพจิิตร และ
ขยำยกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในเขตพืน้ท่ีภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง 
 

ปี 2555 ส.ค. เร่ิมก่อสร้ำงคลงัก๊ำซท่ี จ. ปทมุธำนี 
 

ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เป็น 130 ล้ำนบำท เพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือเป็นกำรจ่ำยช ำระกำรซือ้หุ้น
ของ บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จ ำกดั และบริษัท รำชพฤกษ์วศิวกรรม 
จ ำกดั จำกครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เพ่ือรวมเข้ำเป็นบริษัทย่อยภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 
นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ำงของกลุม่ธรุกิจ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ท ำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริกำร
ก๊ำซ และโรงบรรจกุ๊ำซซึ่งตนเองถือครองอยู่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทดงักลำ่วเพ่ือขจดัควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์   
 

ปี 2556 ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 150 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ  และซือ้รถขนสง่ก๊ำซของบริษัทย่อย   
 

ปี 2557 เม.ย. แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน พร้อมกับเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้จำก 10 บำทต่อหุ้นเป็น 0.50 
บำทต่อหุ้ น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท (400 ล้ำนหุ้ น) เพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 100 ล้ำนหุ้นให้แก่ประชำชนทั่วไป และย่ืนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ   
 

ปี 2558 มี.ค. ลงทนุในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือกระจำยกำรลงทนุไปยงักลุ่มรับเหมำก่อสร้ำงแก๊ส
และน ำ้มนัในแถบภำคตะวนัออก 

ปี 2559 มค. เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 600  ล้ำนบำทและเรียกช ำระแล้วเป็น 400 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุในกำร
ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ  
 

ปี 2560 มค. ลงทุนในบริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกัด เป็นบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  โดยลงทุนใน
สดัส่วนร้อยละ  99.99  ของทุนท่ีช ำระแล้ว  ทุนจดทะเบียน 1  ล้ำนบำท วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นกำร
ขยำยธรุกิจในกลุม่บริษัทให้เตบิโตขึน้  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัท่ี 19 ธันวำคม  2560 กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้ 

 
 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละบริษัทดงันี ้
 

1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”) 
ก่อตัง้เม่ือวันท่ี 26 มีนำคม 2550 ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มัน

เชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ซึ่งสำมำรถจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบั
สถำนีบริกำรและโรงบรรจกุ๊ำซและโรงงำนอตุสำหกรรม   ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 400 ล้ำนบำท 

2) บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด (“GG”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2543  ด ำเนินธรุกิจให้บริกำรขนสง่วสัดอุนัตรำยทำงบก โดยได้รับอนญุำตให้เป็น

ผู้ขนส่งน ำ้มนัตำมำตรำ 12 แห่งพระรำชบญัญัติผู้ ค้ำน ำ้มนั พ.ศ. 2543 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 15 ล้ำน
บำท 

3) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TT”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 4 กันยำยน 2545 ด ำเนินธุรกิจติดตัง้ระบบก๊ำซ ในรถยนต์ และรับเหมำติดตัง้ระบบท่อก๊ำซ

ส ำหรับอตุสำหกรรม รวมถึงจ ำหน่ำยอปุกรณ์เก่ียวกบัระบบก๊ำซ ปัจจบุนั TT มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 50 ล้ำนบำท 
4) บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด (“RE”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2538 ด ำเนินธรุกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม

ด้วยเทคนิคไมท่ ำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุง่เน้นกำรตรวจสอบระบบก๊ำซในโรงงำนอตุสำหกรรม สถำนี
บริกำร และยำนยนต์เป็นหลกั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท 

5) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (“CAZ”) 
เข้ำลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 47.72 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ในวนัท่ี 26 มีนำคม 2558 และเพิม่เป็นร้อย

ละ 51.30 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว ในวนัท่ี 7 เมษำยน 2559 โดยประกอบธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั 
บริษัท CAZ มีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 100 ล้ำนบำท   
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ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ท่ี 13/2560 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2560 อนุมตัิให้บริษัท ทำคนูิ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ซือ้หุ้นเพิม่ทนุจ ำนวน 212,900 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 21,290,000 บำท กบับริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2560 ณ ปัจจบุนัทนุจดทะเบียนบริษัท CAZ ท่ีช ำระแล้ว 100 ล้ำนบำท สดัสว่นเข้ำลงทุน
ใน CAZ  ยงัเป็นร้อยละ 51.30    

6) บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากัด (“TL”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 6  มกรำคม  2560 ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 

ล้ำนบำท 
 

  โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ 

รายได้จากธุรกิจ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.   จดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG TG 773.35 40.17 860.01 54.12 1,081.42 89.80 
2.   บริกำรขนสง่ GG 12.01 0.62 14.68 0.92 21.34 1.77 
3. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง TT ,CAZ 1,079.05 56.05 645.15 40.59 40.55 3.37 
4. จ ำหน่ำยอปุกรณ์ตดิตัง้ระบบแก๊ส TT 3.49 0.19 7.92 0.50 19.70 1.63 
5. บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยั

ทำงวศิวกรรม 

RE 57.22 2.97 61.43 3.87 41.25 3.43 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  1,925.12 100.00 1,589.19 100.00 1,204.26 100.00 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทในปี 2555 ท ำให้กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณ

ประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ ไมมี่กำรด ำเนินธรุกิจในลกัษณะเดียวกนัหรืออำจแขง่ขนักบับริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่มีกำรประกอบธรุกิจในสถำนีบริกำรก๊ำซและโรงบรรจกุ๊ำซ ได้แก่ บริษัท มดิเดลิจี จ ำกดั บริษัท แพรกษำ จ ำกดั บริษัท 
วงัวิจิตร จ ำกัด และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปิโตรเลียม จ ำกัด ร่วมกับพ่ีน้องและเพ่ือนโดยเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย อย่ำงไรก็ตำม ใน
กำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคณุประเสริฐได้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกัของแต่ละบริษัท
เพ่ือขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ได้  

นอกจำกนัน้ เพ่ือป้องกนัมใิห้มีกำรท ำธรุกิจทบัซ้อนระหวำ่งครอบครัวกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นอำจเหตใุห้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ในอนำคต และเพ่ือรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้ นและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเป็นธรรม 
ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดยคณุประเสริฐ คณุกำญจนำ คณุนิตำ และคณุฐำกรู ได้ท ำสญัญำกบับริษัทฯ วำ่แตล่ะท่ำนรวมทัง้
บุคคลท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนักงำน หรือเป็นผู้ ถือหุ้น ในธุรกิจท่ีแข่งขนัได้กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ก๊ำซธรรมชำติ และน ำ้มนั โดยสญัญำนีมี้ผลผกูพนั
จนกว่ำครอบครัวตรีวีรำนุวฒัน์ทัง้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกันต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใดเป็น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
กลุม่บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และธรุกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุ่มธรุกิจดงันี ้

1. ธุรกิจจัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG  
ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้ำก๊ำซ LPG ท่ีได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ 7 ท ำหน้ำท่ีจดัหำและจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ภำคธรุกิจและอตุสำหกรรม 

2. ธุรกิจขนส่งทางบก  
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งท่ีได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 12 ท ำหน้ำท่ีให้บริกำรขนส่งวตัถุอนัตรำย
และวสัดกุ่อสร้ำงทำงบก ให้กบักลุม่บริษัทฯและลกูค้ำ 

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT และ CAZ) บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั ในลกัษณะ Engineering 
Procurement Construction (EPC) 

4. ธุรกิจตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จ ำหน่ำยอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซ LPG 
และ NGV ส ำหรับยำนยนต์ 

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวศิวกรรม 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวศิวกรรมส ำหรับระบบงำนท่อ
ก๊ำซและอปุกรณ์นิรภยัส ำหรับอตุสำหกรรมและสถำนีบริกำรไปจนถึงกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบก๊ำซส ำหรับยำน
ยนต์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นกำรด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  
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ธุรกจิจัดหาจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
ธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้เป็นผู้ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 ของ

พระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7”) จำกกรมธรุกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน ให้
สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัภำคธุรกิจและอตุสำหกรรมได้  

บริษัทฯ จดัหำจำก ปตท. โรงกลัน่น ำ้มนั และผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืนๆ เพ่ือจดัจ ำหน่ำย
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ให้กบัสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG โรงบรรจแุก๊สท่ีเป็น
ตวัแทนค้ำตำ่งของบริษัทฯและภำคอตุสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ลกูค้ำประเภทสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 90 ของกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ทัง้หมด โดยบริษัทฯมีลกูค้ำสถำนีบริกำรประมำณ 80 รำยทัว่ประเทศ สว่นใหญ่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคตะวนัออก ส ำหรับลกูค้ำกลุ่มโรงงำนอตุสำหกรรมนัน้ 
ปัจจบุนัยงัมีสดัสว่นรำยได้ไมม่ำกนกั เน่ืองจำกอ ำนำจตอ่รองของลกูค้ำและระยะเวลำกำรให้เครดติ
เทอมท่ีนำนกวำ่ลกูค้ำในกลุม่สถำนีบริกำร  ในอนำคตบริษัทจะขยำยกลุ่มอตุสำหกรรมให้มำกขึน้  เน่ืองจำกมีกำรเตบิโตท่ีดี  

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตนั โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดท่ีคลงัก๊ำซของบริษัทฯในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพจิิตร 

 
การตลาดและการแข่งขัน 

จำกสถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในช่วงท่ีผ่ำนมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม
ลดลง สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG บริษัท เน่ืองจำกลกูค้ำหลกัคือสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG สง่ผลให้ผู้ ค้ำ
มำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแขง่ขนักนัในกำรด ำเนินธรุกิจเพิม่ขึน้เพ่ือรักษำยอดขำย 

นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะต้องได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติ
กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสู่ธุรกิจได้ยำกยิ่งขึน้ นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธุรกิจค้ำ
ก๊ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขนัทำงรำคำเท่ำนัน้แต่คณุภำพของกำรบริกำรยังเป็นสิ่งส ำคญั บริษัทฯมีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำ
หน้ำท่ีติดต่อกับลกูค้ำโดยตรง เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิดกำรขำยรวมถึงกำรเ สนอบริกำรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองตำมกลยทุธ์ของบริษัทฯท่ีต้องกำรน ำเสนอกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยมีบริกำรขนสง่ ทดสอบควำมปลอดภัย 
รวมถึงซ่อมบ ำรุงระบบแก๊ส 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 
เน่ืองจำกลกูค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรม บริษัทฯ จึงใช้วธีิกำร

ตดิตอ่โดยตรงกับลกูค้ำโดยมีทีมงำนฝ่ำยขำยเป็นผู้ท ำหน้ำท่ีตดิตอ่ดแูลลกูค้ำแบ่งตำมพืน้ท่ีควำมรับผดิชอบ เพ่ือให้สำมำรถ
ดแูลลกูค้ำได้อย่ำงทั่วถึง และด้วยลกัษณะธุรกิจของลูกค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ 
LPG อย่ำงตอ่เน่ือง ทีมงำนฝ่ำยขำยจึงต้องตดิตอ่ประสำนงำนกบัลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ทรำบถึงปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซของลกูค้ำ และน ำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่ลกูค้ำจะต้องสัง่ซือ้ก๊ำซเพิ่มเติมเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำร
สัง่ซือ้ นอกจำกนีย้งัสำมำรถน ำเสนอกำรบริกำรอ่ืนของกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกับธรุกิจของลกูค้ำได้อีกด้วยเพ่ือให้สำมำรถบริ
กำรลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยส ำหรับระบบก๊ำซภำยในสถำนี
บริกำรหรือโรงงำนอตุสำหกรรม ซึ่งผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด เป็นต้น  

 
 

 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
แชมป์เปีย้น แก๊ส 
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การติดต่อลูกค้ารายใหม่ 
บริษัทฯ ใช้วิธีกำรติดต่อกับลกูค้ำโดยตรง โดยฝ่ำยขำยจะเป็นผู้ติดต่อขำยก๊ำซ LPG และเสนอกำรบริกำรต่ำงๆ 

ให้กับลูกค้ำในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสำรของลูกค้ำ เช่น หนังสือรับรองบริษัท 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ ค้ำ เป็นต้น และประเมินระยะทำงและค่ำขนส่งจำกคลงัก๊ำซท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ โดยเป็น
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ท่ีบริษัทฯ มีสญัญำซือ้ขำยก๊ำซด้วย จำกนัน้จึงให้ผู้บริหำรพิจำรณำกำรก ำหนด
รำคำขำย กำรให้วงเงินและระยะเวลำช ำระหนี ้ โดยพจิำรณำจำกขนำดธรุกิจของลกูค้ำซึ่งโดยเฉล่ียลกูค้ำจะมีระยะเวลำช ำระ
หนีป้ระมำณ 7 - 10 วนั  

 
การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

ในกำรจดัหำก๊ำซ LPG นัน้ แตล่ะปีบริษัทฯ จะต้องย่ืนขออนมุตัปิริมำณค้ำก๊ำซ LPG ประจ ำปีตอ่กรมธรุกิจพลงังำน
และส่งรำยงำนแจ้งปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG ทุกเดือน พร้อมทัง้ส ำรองก๊ำซ LPG ในสดัส่วนร้อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ำท่ี
ย่ืนขออนมุตั ิโดยกรมธรุกิจพลงังำนจะพจิำรณำอนมุตัปิริมำณค้ำตำมศกัยภำพในกำรขำยของบริษัทฯ ตำมโดยดจูำกปริมำณ
ขำยท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้นีบ้ริษัทฯ สำมำรถย่ืนขออนุมตัปิริมำณค้ำเพิ่มขึน้ได้หำกพจิำรณำเห็นว่ำปริมำณกำรขำยมีแนวโน้มเพิ่ม
มำกขึน้เกินกวำ่ปริมำณกำรค้ำท่ีได้รับอนุมตั ิ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตนั 
โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดท่ีคลงัก๊ำซของบริษัทในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพจิิตร 

ภำยหลงับริษัทฯ ได้รับอนุมตัิปริมำณกำรค้ำประจ ำปีจำกกรมธุรกิจพลงังำนแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำและ
รับก๊ำซจำกปตท. หรือผู้ค้ำตำมมำตำ 7 รำยอ่ืนๆ ปัจจบุนับริษัทฯ จดัหำก๊ำซ LPG จำกสองแหลง่หลกัคือ 

แจ้งปริมาณค้าประจ าปีต่อภาครัฐ 

ซือ้ก๊าซจากปตท. 
 

ซือ้ก๊าซผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น 

ขนส่งและจัดเก็บที่
คลังก๊าซของบริษัท 

ส่งก๊าซให้ลูกค้า 
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1. ผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ท่ีมีกำรประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ำซและโรงกลัน่น ำ้มนั เช่น บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น ซึ่งมีสดัสว่นกำรจัดซือ้เฉล่ียประมำณร้อยละ 70 ของปริมำณ
กำรจดัซือ้ทัง้หมด โดยสว่นใหญ่เป็นกำรจดัซือ้จำกปตท.  

2. ผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืน โดยมีสดัสว่นกำรจดัซือ้เฉล่ียประมำณร้อยละ 30 ของปริมำณก๊ำซ LPG ท่ีจดัซือ้ทัง้หมด  
บริษัทฯ ท ำสญัญำซือ้ก๊ำซ LPG กับปตท. และผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอ่ืน โดยแจ้งแผนกำรจัดซือ้ในแต่ละเดือนให้กับผู้

จ ำหน่ำย รวมทัง้มีกำรทบทวนและยืนยนัปริมำณกำรซือ้ทกุเดือน 
 

การจ าหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ 
บริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำหน้ำท่ีตดิตอ่กบัลกูค้ำโดยตรง เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิดกำร

ขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอ่ืนๆ ท่ีเป็นกำรสง่เสริมกำรขำย โดยควำมถ่ีในกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำขึน้อยู่กบัปริมำณขำยของแต่ละ
สถำนีบริกำร เม่ือได้รับค ำสั่งซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืนเพ่ือ
จดัสง่ให้กบัลกูค้ำ โดยเกณฑ์ในกำรเลือกคลงัก๊ำซท่ีจะไปรับก๊ำซนัน้จะพจิำรณำจำกระยะทำงกำรขนสง่ไปยงัลกูค้ำ รำคำก๊ำซ
ของแตล่ะคลงั และคำ่ผำ่นคลงักรณีท่ีต้องมีกำรเปล่ียนถ่ำยก๊ำซ ทัง้นีปั้จจบุนับริษัทฯ รับก๊ำซ LPG จำกปตท. ท่ีคลงัก๊ำซบ้ำน
โรงโป๊ะ คลงัก๊ำซเขำบอ่ยำ และคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ และคลงัก๊ำซของผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอ่ืน ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ทัง้นีใ้นกำรขนส่งก๊ำซจำกคลงัก๊ำซทุกครัง้จะต้องออกใบก ำกับกำรขนส่งซึ่งระบุปริมำณก๊ำซท่ีขนส่งและสถำนท่ี
ปลำยทำง 

 

 

ภาพรวมการจัดซือ้และขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท 

 
 

ส ำหรับกำรจัดส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั
บ้ำนโรงโป๊ะ คลงัเขำบ่อยำหรือคลงั PTT Tank ในจังหวดัชลบุรี โดยวิธีกำรขนส่งทำงบกโดยรถขนส่งก๊ำซขนำดบรรจ ุ15 ตนั
หรือกำรขนสง่ทำงน ำ้โดยเรือขนสง่ก๊ำซ ซึ่งก๊ำซทัง้หมดจะถกูขนสง่ไปยงัคลงัของบริษัทฯ ใช้บริกำรเพ่ือรับและเปล่ียนถ่ำยก๊ำซ
สูร่ถบรรทกุขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนั รวมทัง้ใช้เป็นจดุกระจำยสนิค้ำเพ่ือจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  

คลังปตท.  
(บ้านโรงโป๊ะ) 

คลัง TG 
(พิจิตร) 

คลังปตท.  
(นครสวรรค์) 

รับและเปล่ียน 
ถ่ายก๊าซสู่คลัง 

  คลัง TG 
   (ปทุมธานี) 

ลูกค้า 
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

คลังผู้ค้า 
มาตรา 7 รายอ่ืน 

ลูกค้า 
(กทม. / ภาคกลาง) 

15 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 

คลังปตท.  
(เขาบ่อยา / PTT 

Tank) ขนสง่ทำงเรือ 

8 ตนั / 4 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 
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กำรใช้บริกำรคลังก๊ำซเพ่ือเปล่ียนถ่ำยก๊ำซของบริษัทฯ เป็นกำรบริหำรต้นทุนกำรขนส่ง เน่ืองด้วยลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดมิให้เปล่ียนถ่ำยก๊ำซระหว่ำงคนัรถท ำให้โดยปกติกำรขนส่งก๊ำซ
แตล่ะเท่ียวจะจัดส่งให้กับลกูค้ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีลกูค้ำอยู่ใกล้กับคลงัก๊ำซท่ีบริษัทฯ จดัซือ้ก๊ำซ บริษัทฯ 
จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนล่ำง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำก
คลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนำดบรรจ ุ15 ตนัในกำรขนส่งเพ่ือไปจัดเก็บและกระจำยสนิค้ำผ่ำน
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจงัหวดัพจิิตร  

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซทำงบกทัง้หมดของบริษัทฯ นัน้ด ำเนินกำรโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยและเป็นผู้ขนสง่ก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543  

 

คลังก๊าซของบริษัทฯ 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีคลงัเก็บก๊ำซ 2 แห่ง เพ่ือใช้เป็นจดุกระจำยสนิค้ำและส ำรองก๊ำซ ดงันี  ้

คลังก๊าซ ที่ตัง้ ปริมาณความจุ (ตัน) 

1. พจิิตร  นิคมอตุสำหกรรมพจิิตร ถนนนครสวรรค์-พษิณโุลก ต. หนองหลมุ 
อ. วชิรบำรมี จ. พจิิตร 

1,000 

2. ปทมุธำนี* ต.บ้ำนปทมุ อ. สำมโคก จ. ปทมุธำนี 400 
      

    
บริษัทฯ ใช้คลงัก๊ำซในจังหวดัพิจิตรเป็นจดุกระจำยสินค้ำและเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ  

โดยปัจจบุนัมีกำรส ำรองอยู่ท่ี 775 ตนั ซึ่งบริษัทฯ มีกำรตรวจสอบปริมำณก๊ำซรับเข้ำ-ออก ตลอดเวลำ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้
ให้สิทธ์ิแก่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน)  ในกำรส ำรองก๊ำซ LPG จ ำนวน 550 ตัน โดยบริษัทฯ ได้รับ
คำ่ตอบแทนเป็นคำ่บริกำรเก็บส ำรองก๊ำซ  

ส ำหรับคลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจังหวดัปทุมธำนี ได้รับใบอนุญำตใช้งำนตำมกฎหมำยได้ทัง้หมดแล้วในวันท่ี 23 
มีนำคม 2559 ซึ่งภำยหลังกำรเปิดใช้คลังปทุมธำนี จะท ำให้บริษัทฯ มีจุดกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และพืน้ท่ีภำคกลำงตอนลำ่งเพิม่มำกขึน้  และยงัใช้เป็นคลงัเก็บส ำรองก๊ำซ LPG ให้กบับริษัทอีกด้วย 

 

นโยบายการก าหนดราคา 
ต้นทุนในกำรจัดหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ได้แก่ รำคำขำยส่งหน้ำคลงั และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรจัดหำเช่น 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรของผู้ขำย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้รำคำขำยส่งก๊ำซ LPG หน้ำโรงกลัน่ และรำคำขำยส่งก๊ำซ LPG 
จำกคลงัก๊ำซของปตท. ท่ีกระจำยอยู่ในภมูิภำคตำ่งๆ ทัว่ประเทศให้มีรำคำเท่ำกนั รัฐบำลจึงได้ให้กองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิงจ่ำย
ชดเชยคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊ำซของปตท.ทัง้ 5 แห่งในจงัหวดั ล ำปำง นครสวรรค์ สรุำษฎร์ธำนี และสงขลำ โดย
กรมธุรกิจพลงังำนเป็นผู้ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแต่ละคลงัก๊ำซ โดยขึน้อยู่กับเส้นทำงกำรขนส่งและวิธีกำรขนสง่ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ได้ประกำศยกเลกิกำรจ่ำยชดเชยคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัภมูภิำคทั่ว
ประเทศ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

ดงันัน้ ปัจจยัท่ีจะท ำให้ต้นทนุในกำรจดัหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 แตกตำ่งกนัจึงมำจำกคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้
ในกำรจดัหำและขนสง่ก๊ำซ อำทิเช่น คำ่บริกำรผำ่นคลงั (Throughput) ซึ่งเป็นคำ่บริกำรขนถ่ำยก๊ำซเข้ำ – ออกจำกคลงัก๊ำซ
แตล่ะแห่ง คำ่ขนสง่ระหวำ่งคลงัก๊ำซ และคำ่บริหำรจดักำร เป็นต้น  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

เน่ืองจำกก๊ำซ LPG เป็นสินค้ำท่ีไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ท ำให้ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทซึ่ง
ได้แก่ สถำนีบริกำรก๊ำซและโรงงำนอตุสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำและมีกำรเปรียบเทียบรำคำก๊ำซ 
LPG ท่ีจ ำหน่ำยโดยผู้ ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำย ผู้ ค้ำมำตรำ 7 จึงก ำหนดรำคำขำยให้ใกล้เคียงกันเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันทำง
รำคำได้ ปัจจัยด้ำนรำคำจึงมิใช่ปัจจัยหลกัเพียงอย่ำงเดียวในกำรแข่งขนัในธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG แต่ยังรวมถึง
ปัจจัยด้ำนคณุภำพกำรบริกำรและควำมเช่ือถือไว้วำงใจในตวัผู้ ค้ำ ผู้บริหำรกลุ่มบริษัทจึงได้พิจำรณำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำร
แข่งขนัในธุรกิจ เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงและเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจของ
กลุม่บริษัท ดงันี ้

1. การเพิ่มคลังก๊าซเพ่ือจัดเก็บและขนถ่ายก๊าซ 
ในธรุกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG นัน้กำรมีคลงัก๊ำซเพ่ือจดัเก็บและเป็นจดุกระจำยสนิค้ำมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำร

แขง่ขนัทัง้ในด้ำนกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนก๊ำซ กำรบริหำรกำรขนสง่และต้นทนุคำ่ขนส่ง ซึ่งจะสง่ผลตอ่ยอดขำย
และผลประกอบกำรโดยตรง เน่ืองจำกกำรจัดหำก๊ำซหรือใช้บริกำรคลงัก๊ำซจำกผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืนนัน้จะท ำให้มี
คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ เช่น คำ่บริกำรผ่ำนคลงั คำ่จดัเก็บก๊ำซ เป็นต้น ทัง้ยงัมีข้อจ ำกัดในเร่ืองระยะเวลำท ำกำร
และปริมำณท่ีจดัซือ้ได้จำกคลงัก๊ำซแตล่ะแห่งท ำให้ขำดควำมคลอ่งตวัและมีข้อจ ำกดัในกำรเพิ่มยอดขำย กำรมีคลงัก๊ำซเป็น
ของตนเองจึงเป็นข้อได้เปรียบในกำรแขง่ขนัของผู้ค้ำตำมมำตรำ 7  

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรมีคลังก๊ำซของตนเอง จึงได้ลงทุนก่อสร้ำงคลังก๊ำซเพิ่มขึน้ในจังหวดั
ปทมุธำนี ซึ่งเป็นพืน้ท่ีกลุม่ลกูค้ำหลกัของกลุม่บริษัท โดยคลงัก๊ำซดงักลำ่วสำมำรถจกุ๊ำซได้ถึง 400 ตนั และจะย้ำยกำรส ำรอง
พกัก๊ำซมำยงัคลงัปทมุธำนี ซึ่งจะช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉพำะในส่วนคำ่บริกำรผ่ำนคลงั ลดควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนก๊ำซ 
และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำไปยังพืน้ท่ีทำงตอนเหนือและตะวนัตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึ่งปัจจบุนัยงัไมมี่คลงัของผู้ค้ำมำตรำ 7 
รำยใดตัง้อยู่ในพืน้ท่ีดงักลำ่ว  

 

2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา 
ส ำหรับธรุกิจสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้ำหลกัของบริษัทฯ นัน้ ควำมน่ำเช่ือถือของผู้จัด

จ ำหน่ำยก๊ำซในกำรท่ีจะจดัหำและจดัส่งก๊ำซให้ทันต่อควำมต้องกำรใช้งำนนัน้ มีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมำก
เพ่ือไม่ให้เกิดกำรขำดแคลนก๊ำซซึ่งจะกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ แม้ว่ำโดยทั่วไปลกูค้ำจะมีกำรวำงแผนสัง่ซือ้ก๊ำซ LPG 
ล่วงหน้ำแต่ส ำหรับลกูค้ำสถำนีบริกำรซึ่งมีปริมำณกำรขำยในแต่ละช่วงเวลำท่ีไม่แน่นอน ท ำให้มกัมีกรณีท่ีลกูค้ำมีควำม
ต้องกำรสัง่ซือ้ก๊ำซเร่งด่วน โดยเฉพำะลกูค้ำในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจ ำกัดในด้ำนระยะเวลำขนส่ง โดยสำมำรถน ำรถบรรทกุ
ก๊ำซเข้ำได้ระหว่ำงเวลำ 22.00 น. – 6.00 น. เท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรจัดหำก๊ำซและกำรบริหำรกำรขนส่งของผู้จัด
จ ำหน่ำยก๊ำซจึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบัลกูค้ำและรักษำฐำนลกูค้ำไว้ได้ 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรสร้ำงควำมเช่ือถือในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยอำศยัควำมช ำนำญในกำรบริหำรกำร
ขนส่งจำกประสบกำรณ์ในธุรกิจขนส่งก๊ำซกว่ำสิบปี กำรมีจ ำนวนรถขนส่งก๊ำซเพ่ือให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรสั่งซือ้ท่ี
เพิ่มขึน้ รวมไปถึงกำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซในจังหวัดปทุมธำนีเพ่ือส ำรองก๊ำซและใช้เป็นจุดขนถ่ำยก๊ำซ  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำจะ
สำมำรถจดัหำและขนสง่ให้กบัลกูค้ำได้ตลอดเวลำ 
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3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชดิและครบวงจร 
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดและน ำเสนอบริกำรแบบครบวงจรให้กับลกูค้ำเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัท่ีสร้ำง

ควำมแตกต่ำงให้กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยในส่วนของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยและขนส่งก๊ำซ LPG นัน้ บริษัทฯ มี
นโยบำยให้ทีมงำนฝ่ำยขำยติดตอ่ประสำนงำนกับลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำและกระตุ้นให้
เกิดกำรสัง่ซือ้ นอกจำกนีก้ำรท่ีบริษัทฯ ประกอบธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัก๊ำซ LPG หลำยธรุกิจ ท ำให้สำมำรถน ำเสนอบริกำรอ่ืนๆ 
เพิม่เตมินอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยและบริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับลกูค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำน
อตุสำหกรรม เช่น บริกำรตดิตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และกำรจัด
อบรมบคุลำกรในด้ำนควำมปลอดภยั เป็นต้น  

 

4.  การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยลกัษณะของผลติภณัฑ์ท่ีไมมี่ควำมแตกตำ่งในแตล่ะผู้ผลติ ท ำให้ผู้ค้ำก๊ำซ LPG ต้องพยำยำมควบคมุรำคำขำย

ให้อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัได้ กำรควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยโดยเฉพำะต้นทนุก๊ำซ LPG ต้นทนุคำ่ขนสง่และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจัดกำรจึงมีส่วนกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบริษัทอย่ำงมำก บริษัทฯ จึงใช้แนวทำงตำ่งๆ 
เพ่ือควบคมุต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจัดหำและขนส่งก๊ำซ LPG จำกแหล่งท่ีมีต้นทุนก๊ำซและ
ต้นทุนกำรขนส่งต ่ำท่ีสุด กำรก ำหนดเส้นทำงและติดตำมรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพ่ือตรวจสอบเส้นทำงกำรขนส่งและ
ควำมเร็วท่ีใช้ไปจนถึงกำรก ำหนดปริมำณน ำ้มนัท่ีเหมำะสมในแต่ละเท่ียวเพ่ือให้กำรบริหำรต้นทุนค่ำขนส่งเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

ส ำหรับด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรนัน้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอำหน่วยงำนสนับสนุนกำร
ด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้หมดไว้ท่ีบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว เพ่ือลดจ ำนวนบคุลำกร ลดควำมซ ำ้ซ้อน และเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรท ำงำน โดยมีกำรคดิคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรระหวำ่งกนัตำมควำมเหมำะสม 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรม  
ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซ LPG ถกูน ำไปใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลงิพลงังำนทัง้
ในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และครัวเรือน จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีปรับตัว
สงูขึน้ เน่ืองจำกกำรเตบิโตในภำคอตุสำหกรรมปิโตรเคมี และจำกกำรท่ีผู้ใช้รถยนต์หนัมำใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลงิยำนยนต์
ทดแทนกำรใช้น ำ้มนัซึ่งปรับรำคำสงูมำกขึน้จำกกำรท่ีก๊ำซ LPG มีอัตรำสิน้เปลืองน้อยกว่ำและมีรำคำถูกกว่ำน ำ้มนัเบนซิน 
อันเป็นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคุมรำคำก๊ำซ LPG ของภำครัฐ ทัง้นีใ้นระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มันใน
ตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่ 
การก าหนดราคาก๊าซ LPG 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ในปัจจบุนัเป็นแบบกึ่งลอยตวั โดยภำครัฐยงัคงควบคมุรำคำขำย ณ โรงกลัน่ และให้ผู้ค้ำ
เป็นผู้ก ำหนดรำคำขำยปลีก  
แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG 

แม้วำ่ภำครัฐจะมีกำรปรับรำคำก๊ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจตำ่งๆ สงูขึน้ แต่ปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ยงัคง
เพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองจำกกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมภำยในประเทศท่ีสง่ผลให้มีควำมต้องกำรใช้พลงังำนเพิ่ม
มำกขึน้ ทัง้นีใ้นระหวำ่งปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ใน
ภำคขนสง่ 
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กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง 
จำกกำรท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้ำท่ีต้อง

ปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศท่ีส ำคญั ดงันี ้
1. พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2550  
2. พระรำชบญัญัตคิวบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 
4. พระรำชบญัญัตกิำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
5. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนวำ่ด้วยเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง 

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธรุกิจจัดหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแตล่ะขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แตก่ำรจัดหำ และ

จัดเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดท่ีมีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำร
ด ำเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและขนสง่วตัถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัติำมกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ในด้ำนท่ีเก่ียวกับควำมปลอดภัยท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกับท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลังงำน กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกันอันตรำยท่ีอำจเกิดขึน้กับ
สขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ข้อพพิำทใดในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
 
 

การแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ซึ่งได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ท่ีจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
ภำคอตุสำหกรรม กำรขนสง่และครัวเรือน ทัง้สิน้ 16 รำย ดงันี ้

(หน่วย : พันตนั) 
 

ช่ือ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
1 บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 1,624.98 39.51 1,617.07 38.66 1,683.77 38.93 
2 บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน) 829.66 20.17 918.29 21.95 964.01 22.29 
3 บริษัท ยนูิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมคิลัส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 549.94 13.37 551.19 13.18 553.99 12.81 
4 บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จ ำกดั (มหำชน) 451.24 10.97 454.19 10.86 485.34 11.22 
5 บริษัท ออร์คดิ แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 149.99 3.65 142.67 3.41 120.76 2.79 
6 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ำกดั 127.51 3.10 151.88 3.63 166.46 3.85 
7 บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 82.72 2.01 85.71 2.05 85.27 1.97 
8 บริษัท เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี จ ำกดั  64.92 1.58 61.85 1.48 60.74 1.40 
9 บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั 62.63 1.52 32.75 0.78 - 0.00 
10 บริษัท อโูน่แก๊ส จ ำกดั  50.18 1.22 47.84 1.14 42.84 0.99 
11 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 43.17 1.05 48.20 1.15 48.78 1.13 
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ช่ือ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 

12 บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จ ำกดั 28.43 0.69 32.06 0.77 46.21 1.07 
13 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 23.48 0.57 24.52 0.59 25.96 0.60 
14 บริษัท ยไูนเตด็แก๊ส จ ำกดั 10.90 0.27 9.14 0.22 32.61 0.75 
15 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 5.70 0.14 3.53 0.08 8.13 0.19 
16 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั 

(มหำชน) 4.89 0.12 - 0.00 - 0.00 
17 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั  2.48 0.06 2.42 0.06 - 0.00 
 รวม 4,112.82 100.00 4,183.31 100.00 4,324.87 100.00 

              ที่มา :   กรมธรุกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จำกสถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในช่วงท่ีผ่ำนมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่โดยรวม

ลดลง สง่ผลให้ผู้ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแขง่ขนักนัในกำรด ำเนินธรุกิจเพิม่ขึน้เพ่ือรักษำยอดขำย 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กับสถำนีบริกำร โรงงำนอุตสำหกรรม ไปจนถึง

โรงบรรจุก๊ำซนัน้ จะต้องได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนญุำต
จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนดงันี ้

 

 คุณสมบัตขิองผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 
- มีทนุจดทะเบียนมำกกวำ่ 50 ล้ำนบำท และมีเงินทนุหมนุเวียนตัง้แต ่100 ล้ำนบำทขึน้ไป  
- มีปริมำณกำรค้ำประจ ำปีตัง้แต ่50,000 ตนัขึน้ไป ซึ่งต้องแจ้งตอ่กรมธรุกิจพลงังำน 
- มีกำรส ำรองก๊ำซในอตัรำร้อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ำประจ ำปี  
 ด้วยข้อก ำหนดทำงคุณสมบัติของผู้อนุญำตดังกล่ำว ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสู่ธุรกิจได้ยำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนีก้ำรแขง่ขนัในธรุกิจค้ำก๊ำซ LPG ไมใ่ช่เพียงกำรแขง่ขนัทำงรำคำเท่ำนัน้แตย่งัรวมถึงกำรแขง่ขนัในด้ำนคณุภำพกำร
บริกำร ควำมรวดเร็วในกำรขนส่งก๊ำซ รวมถึงกำรให้บริกำรทำงเทคนิคอ่ืนๆ แก่ลกูค้ำ ซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่
แขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยเดมิท่ีอยู่ในธรุกิจได้ล ำบำกมำกขึน้  

นอกจำกนีก้ำรแขง่ขนัในธุรกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ระหวำ่งผู้ค้ำมำตรำ 7 ไมใ่ช่กำรแขง่ขนัด้ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว 
คณุภำพของกำรบริกำรยงัเป็นสิง่ส ำคญั นอกจำกนีก้ำรขยำยธรุกิจทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลกึไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบักำรจัด
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริกำร ธุรกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซส ำหรับยำนยนต์และอตุสำหกรรม เป็นต้น เป็นกำร
ขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถให้บริกำรท่ีครอบคลมุและครบวงจรให้กับลกูค้ำท่ีช่วยสร้ำง
คณุคำ่ในธรุกิจและสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในอตุสำหกรรม 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธรุกิจจัดหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแตล่ะขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แตก่ำรจัดหำ และ

จัดเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดท่ีมีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำร
ด ำเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและขนสง่วตัถุไวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัติำมกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ในด้ำนท่ีเก่ียวกับควำมปลอดภัยท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกับท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลังงำน กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกันอันตรำยท่ีอำจเกิดขึน้กับ
สขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ข้อพพิำทใดในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
 
 

ธุรกจิขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จ ำกดั (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริกำรจดัสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำโดยใช้รถบรรทุกขนส่ง
ติดตัง้ถังบรรจุก๊ำซ และเป็นผู้ขนส่งก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 โดย
ขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 70 และบริษัทผู้ ค้ำ LPG รำยอ่ืนๆ รวมถึงบริกำรขนส่งแอมโมเนีย ในสดัส่วนร้อยละ 30 ใน
ปัจจบุนับริษัทฯ มีจ ำนวนรถขนสง่ก๊ำซ LPG ดงันี ้ 

 

ประเภทรถขนส่ง จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) 
รถบรรทกุหวัลำก 10 - 
รถบรรทกุ 10 ล้อ 9 8 

รถบรรทกุ 6 ล้อ  4 4.3  
รถแอมโมเนีย 3 10 

หำงลำกเทเลอร์ LPG 10 15 
หำงลำกพืน้เรียบ 2 30 
หำงลำกแอมโมเนีย 1 20 

 

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่ำนกำรขออนุญำตและมีกำรตรวจสภำพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่ำง
สม ่ำเสมอตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรตดิตัง้ระบบ GPS เพ่ือตดิตำมข้อมลูรถขนสง่แตล่ะคนั เพ่ือควบคมุ
และติดตำมพฤติกรรมกำรขบัรถของพนักงำนขบัรถได้ รวมทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริตของ
พนักงำนขบัรถได้ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ระบบในกำรควบคมุติดตำมกำรขนส่งดงักล่ำว ท ำให้ท่ีผ่ำนมำบริษัทฯไม่เคย
เกิดอบุตัเิหตรุ้ำยแรง และสำมำรถจดัสง่ผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้ำได้ทนัตำมก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ 

กลุ่มบริษัทยังมีรำยได้จำกกำรขนส่งก๊ำซ LPG  ให้กับลกูค้ำภำยนอกในสดัส่วนเฉล่ียประมำณร้อยละ 30.06  ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่ ซึ่งมำจำกกำรรับจ้ำงขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำสถำนีบริกำรและปตท. เป็นหลกั 

 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยได้คำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG 39.95 100.00 40.30 100.00 51.00 100.00 

- ขนสง่ให้บริษัทในเครือ 27.94 69.94 25.62 63.56 30.00 58.82 
   - ขนสง่ให้บคุคลภำยนอก 12.01 30.06 14.68 36.44 21.00 41.18 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรด ำเนินธรุกิจให้บริกำรขนส่งก๊ำซ นอกจำกจะต้องได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 และขอใบค้ำตำ่งจำกผู้ค้ำมำตรำ 7 ส ำหรับรถขนสง่แตล่ะคนัแล้ว ยงัต้องใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก
เพ่ือจดัหำรถขนสง่ รวมทัง้ผู้ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยมกัจะมีผู้ให้บริกำรขนสง่เป็นของตนเอง เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำร
ต้นทนุ และเพ่ือกำรจดัสง่ได้ตำมเวลำท่ีต้องกำร อีกทัง้รำคำคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG เป็นรำคำท่ีคอ่นข้ำงมำตรฐำน ซึ่งทกุบริษัทจะ
อิงรำคำตำมคำ่ขนสง่ของผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็เข้ำสูธ่รุกิจได้ยำก 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
เม่ือบริษัทฯ ได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืนเพ่ือ

จดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  
ส ำหรับกำรจัดส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั

บ้ำนโรงโป๊ะ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอ่ืน เพ่ือขนส่งไปยังคลงัท่ีบริษัทฯ ใช้บริกำรเพ่ือรับและเปล่ียนถ่ำยก๊ำซสู่รถบรรทุก
ขนำดบรรจุ 8 ตนัหรือ 4 ตนั ก่อนจัดส่งให้กับลกูค้ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีลกูค้ำอยู่ใกล้กับคลงัก๊ำซท่ีกลุ่มบริษัทจดัซือ้ก๊ำซ 
บริษัทฯ จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในพืน้ท่ีภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนล่ำง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำก
คลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนำดบรรจ ุ15 ตนัในกำรขนส่งเพ่ือไปจัดเก็บและกระจำยสนิค้ำผ่ำน
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจังหวดัพิจิตร และใช้รถขนส่งขนำดบรรจุ 8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนส่งก๊ำซไปยังลกูค้ำ เน่ืองจำกสถำนี
บริกำรก๊ำซสว่นใหญ่สำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ประมำณ 4 – 8 ตนั 

 

กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้อง 
จำกกำรท่ี GG เป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 จึง

มีหน้ำท่ีต้องปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศท่ีส ำคญั ดงันี ้
1. พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัท่ี 2

พ.ศ. 2550  
2. พระรำชบญัญัตคิวบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542  
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 
4. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนวำ่ด้วยเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนส่งน ำ้มนั

เชือ้เพลงิ 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ไม่มีกระบวนกำรใดท่ีมีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อม

ภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำรด ำเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจึงต้องปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบัตำ่งๆ ในด้ำนท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยัท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธรุกิจ
พลงังำน กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กรมกำรขนสง่ทำงบก และนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกนัอนัตรำย
ท่ีอำจเกิดขึน้กบัสขุภำพและสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ข้อพพิำทใดในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 
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ธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ TT สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะตำมประเภทของลกูค้ำและลกัษณะของงำน คือ กำร
รับเหมำก่อสร้ำง และ กำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์และระบบท่อก๊ำซส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม  

1. การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทฯ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรมและน ำ้มนั ได้แก่ กำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ กำรเดนิระบบ

ท่อก๊ำซในคลงัก๊ำซ โรงบรรจกุ๊ำซ สถำนีบริกำรก๊ำซ รถบรรทกุก๊ำซ ตลอดจนระบบท่อก๊ำซภำยในโรงงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้
ร้ำนอำหำรหรือห้ำงสรรพสนิค้ำท่ีใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลงิในกำรหงุต้ม ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล ออกแบบ ค ำนวณ โดยทีมวศิวกรท่ีมี
ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ำนกำรผลติ ตดิตัง้ และ กำรขำย 
จำกสถำบนั UKAS 

  

 

การเดนิระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ        การตดิตัง้ถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่  

 

นอกจำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรมแล้ว บริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ก๊ำซส ำหรับโรงบรรจุ
ก๊ำซ สถำนีบริกำร รถขนก๊ำซ โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลิง ให้แก่ลูกค้ำทั่วไป และมีอุ ปกรณ์ท่ีผลิตเองเพ่ือ
จ ำหน่ำย เป็นอปุกรณ์ท่ีบริษัทฯท ำกำรพฒันำขึน้ หรือปรับปรุงขึน้ จำกเดมิท่ีต้องท ำกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศซึ่งมีรำคำแพง 

เคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อ
รับก๊าซ 
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บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโดยถือหุ้นในสดัสว่น 51.30% ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ำนกำรก่อสร้ำงและรับจ้ำงผลิต ติดตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมแบบและขนำดท่ีลูกค้ำก ำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่ง
ลกัษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ งำนแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งำนติดตัง้นอกสถำนท่ี (Site 
Erection) โดยบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรท่ีรองรับกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูกค้ำท่ีต้องกำรมำตรฐำนและคุณภำพสูง เช่น โรงกลั่นน ำ้มัน โรงไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ ปิโตรเคมี ท่ีมี โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมมำบตำพดุ เป็นต้น  

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม ผู้ให้บริกำรสว่นใหญ่เป็นผู้ รับเหมำรำยย่อยซึ่งมกัให้บริกำร
แก่โรงงำนอตุสำหกรรมขนำดเล็ก ในสว่นของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับก๊ำซโดยตรงท ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ซึ่งให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองของระบบควำมปลอดภยั จึงมกัใช้บริกำรตดิตัง้จำกผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ท่ีเช่ือถือได้ใน
รูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยรำย 

ส ำหรับกำรแขง่ขนัในงำนบริกำรก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั กลุม่บริษัทมีทีมผู้บริหำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำน
งำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มันมำอย่ำงยำวนำน เป็นท่ียอมรับของลกูค้ำ ประกอบกับมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ และสถำนท่ีพร้อม
ส ำหรับกำรให้บริกำร ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงกลัน่น ำ้มนั ดงันัน้ภำวะกำรแขง่ขนัและ
กำรเตบิโตของบริษัทฯ จึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรเตบิโตของอตุสำหกรรมดงักลำ่ว 
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2. ธุรกิจติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

บริษัท ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) ด ำเนินธรุกิจบริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ และกำร
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ โดยให้บริกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์
แบบใช้เชือ้เพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อปุกรณ์ควบคมุกำร
จ่ำยก๊ำซย่ีห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตำลี โดยพนักงำนของ
บริษัทฯ ให้ค ำแนะน ำเร่ืองระบบก๊ำซรถยนต์แก่ลกูค้ำเพ่ือให้ลกูค้ำพิจำรณำ
ควำมต้องกำรรวมทัง้ประเมินค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้อง และน ำเสนอระบบก๊ำซ
รถยนต์ท่ีเหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ จำกนัน้จึงติดตัง้ระบบก๊ำซ

รถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลำ 2 วนัท ำกำร โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำรติดตัง้
ระบบก๊ำซและท ำกำรออกใบรับรองกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ รวมทัง้ใบรับรองควำมปลอดภยัในกำรตดิตัง้เพ่ือให้ลกูค้ำใช้
เป็นเอกสำรประกอบกำรย่ืนแจ้งกำรเปล่ียนแปลงระบบเชือ้เพลงิตอ่กรมขนสง่ทำงบก 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในอตุสำหกรรมมีทัง้ผู้ให้บริกำรตดิตัง้รำยย่อย
และบริษัทรำยใหญ่ โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริกำรตดิตัง้รำยใหญ่ส ำหรับกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรำย
ย่อยส ำหรับกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ ให้บริกำรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ค้ำรำยย่อยและใช้อปุกรณ์จำกประเทศ
จีนเป็นหลกั 
 

ธุรกจิบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทาง
วศิวกรรม  
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ RE เป็นกำรให้บริกำรงำนตรวจสอบและทดสอบทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ (Third Party 
Engineering / Inspection Service )ในกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมในฐำนะผู้เช่ียวชำญอิสระให้กบัองค์กร
ตำ่งๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยหรือประเมนิสภำพเพ่ือซ่อมบ ำรุง ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกข้อบงัคบัทำง
กฎหมำย หรือควำมต้องกำรของลกูค้ำเอง 
ทัง้นี ้กำรให้บริกำรของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ  

1. กำรให้บริกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำย (Non-Destructive Testing) 
เป็นกระบวนกำรทดสอบเพ่ือหำควำมผดิปกต ิหรือข้อบกพร่องของชิน้งำน โดยใช้กระบวนกำรทำงฟิสกิส์ซึ่งไม่

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ชิน้งำนนัน้ๆ เช่น 
-กำรทดสอบด้วยกำรถ่ำยภำพด้วยรังสี: เป็นกำรตรวจสอบหำรอยต ำหนิภำยในวสัด ุโดยใช้สำรกมัมนัตภำพรังสีหรือ

รังสีเอ็กซ์และใช้แผน่ฟิล์มบนัทึกข้อมลู โดยสว่นใหญ่ใช้ทดสอบรอยเช่ือม เช่น ในโรงกลัน่น ำ้มนั ท่อขนสง่ เป็นต้น 
-กำรทดสอบด้วยคล่ืนเสียง : เป็นกำรตรวจสอบควำมหนำเพ่ือหำควำมบกพร่องของเนือ้วสัด ุเช่น ถงั ระบบท่อ และ

อปุกรณ์ตำ่งๆ ด้วยกำรใช้คล่ืนเสียง 
-กำรทดสอบด้วยอนภุำคแมเ่หลก็ : เป็นกำรวดัรอยบกพร่องของผวิวสัดโุดยใช้กำรเหน่ียวน ำจำกสนำมแมเ่หล็ก

ไฟฟ้ำกระแสตรงหรือกระแสสลบั โดยสว่นใหญ่ใช้ตรวจสอบงำนท่อ หรืองำนโครงสร้ำงโลหะ 

อปุกรณ์ควบคมุกำรจ่ำยเชือ้เพลิง NGV 
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-กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผวิชิน้งำน หรือวสัดท่ีุไมมี่รูพรุน โดยกำรแทรก
ซึมของน ำ้ยำ เพ่ือหำรอยบกพร่องท่ีผวิของชิน้งำน 

-กำรทดสอบด้วยสำยตำ : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผวิชิน้งำน เช่น รอยขีดขว่น หรือรอยเคลือบท่ีไม่
เรียบร้อย อนัอำจสง่ผลตอ่ควำมแขง็แรงของชิน้งำนได้  

 

2. กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ (Inspection and Certification) 

เป็นกระบวนกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองคณุภำพงำน ซึ่งรวมถึงกำรทดสอบโดยไมท่ ำลำยชิน้งำน เพ่ือประมวลผลและ
รับรองสภำพกำรใช้งำนของชิน้งำน ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิดโรงงำนใหม่ 
กำรตรวจสอบระหว่ำงท ำกำรติดตัง้ หรือกำรตรวจสอบภำยหลังกำรใช้งำน รวมทัง้กำรตรวจสอบเพ่ื อเป็นกำรรับรองทำง
กฎหมำยให้แก่ลกูค้ำ เช่น กำรรับรองถงับรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลงัเก็บก๊ำซโรงบรรจุก๊ำซสถำนีให้บริกำร
ก๊ำซ เป็นต้น  

 

ทัง้นี ้กำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้อยู่กับลักษณะงำนท่ีจะให้ตรวจสอบ โดยหำกเป็นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ำซในคลงัก๊ำซหรือสถำนีบริกำรก๊ำซ เพ่ือหำรอยร่ัว อำจใช้เคร่ืองมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแต่หำกเป็นงำนท่ีต้องหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำงของวสัดท่ีุไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปลำ่
จะต้องใช้กระบวนกำร NDT ตวัอย่ำงของกำรทดสอบด้วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภยัต่อกำร
ใช้งำนของภำชนะรับแรงดันสงูอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ  NGV  (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนำด
ใหญ่หม้อต้มไอน ำ้ (Boiler) เป็นต้น  

 

การตลาดและการแข่งขัน 
ธุรกิจให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชำชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในอตุสำหกรรมไม่

มำกนัก ส่งผลให้กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมอยู่ในระดบัท่ีไม่สงูมำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมกัมีลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยท่ี
แตกต่ำงกัน และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเป็นกำรแข่งขันด้ำนกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือ ถือเป็นหลัก ทัง้นีบ้ริษัทฯ  ถือเป็น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ปัจจบุนัมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงในระดบัใกล้เคียงกนัประมำณ 12 รำย ส ำหรับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ในอุตสำหกรรมท่ีให้บริกำรในลกัษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัท ศิวะ เทสติง้ 
อินสเพค็ชัน่ แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั เป็นต้น 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในกำรเข้ำถึงลกูค้ำของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1. ลูกค้ำภำยในกลุ่มบริษัททำคูนิ  เช่น สถำนีบริกำรซึ่งซือ้ก๊ำซปิโตรเลียมจำก TG, ลูกค้ำติดตัง้งำนท่อก๊ำซ

อตุสำหกรรมของ TT, ลกูค้ำงำนตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT เป็นต้น  
2. ลกูค้ำทัว่ไป ท่ี RE ท ำกำรตดิตอ่โดยตรง โดยอำจจะอำศยัฐำนข้อมลูท่ีเปิดเผยของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น กรม

โรงงำนอุตสำหกรรม รำยช่ือผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจพลงังำน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพ่ือ
น ำเสนอกำรให้บริกำรตำ่งๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด  

ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่ของ RE ในปัจจบุนัเป็นลกูค้ำท่ี RE ท ำกำรตดิตอ่โดยตรงเป็นหลกั 
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กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้บริกำรไปยังกำรตรวจสอบและทดสอบด้ำน NDT ท่ีมีควำมซับซ้อนเพิ่มขึน้ 

เพ่ือเพิ่มมลูค่ำเพิ่มของงำนทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว RE มีกลยุทธ์ในกำรพฒันำบุคลำกรภำยในของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะ on the job training และกำรอบรมในรูปแบบตำ่งๆ เพ่ือเพิม่พนูทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรเพิม่ขึน้ รวมทัง้ 
พิจำรณำกำรลงทุนในเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบและตรวจวดัเพิ่มขึน้ เพ่ือเพิ่มโอกำสและรูปแบบในกำรให้บริกำรด้ำน
อ่ืนๆ  
 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ศกัยภำพในกำรให้บริกำรของ

ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะขึน้อยู่กบั 2 ปัจจยัหลกั คือ  
 

1.กำรได้รับใบอนุญำตในกำรทดสอบด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญำตส ำหรับบริษัทฯ และ
ใบอนญุำตส ำหรับผู้ปฏิบตังิำนด้ำนกำรทดสอบ ทัง้นีใ้บอนญุำตสว่นใหญ่ของ RE จะมีอำยปุระมำณ 3 ปี และท ำกำรต่ออำยุ
เม่ือครบก ำหนด RE ถือเป็นบริษัทมีประสบกำรณ์และมีคณุวฒุิด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เช่น ASNT , PCN , ASME ทัง้ยังได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบและกำร
ตรวจสอบและทดสอบโดยไมท่ ำลำย  
 

 ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ 31  ธันวาคม  2560  มีดังนี ้
หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 

กรมธรุกิจพลงังำน ทดสอบและตรวจสอบตำม พรบ.ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 
ท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมธรุกิจพลงังำน 
สภำพท่ีบรรจ ุ   LPG  -   ประเภท 1 
สถำนท่ีใช้         LPG  -   ประเภท 1 
น ำ้มนั                        -    ระดบั    3 
สถำนีบริกำร     NGV –   ขึน้ทะเบียนผู้ทดสอบ 
สถำนท่ีใช้         NGV –   ประเภท 1 
เป็นผู้ได้รับหนงัสือรับรองสถำนท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำต ิประเภท 1 

กรมกำรขนสง่ทำงบก ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์และ
กำรติดตัง้ส่วนควบและอุปกรณ์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเคร่ืองอปุกรณ์
ของรถท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงก ำหนด เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ในกำรขนส่งท่ีใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบ
และเคร่ืองอปุกรณ์ของรถท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2551 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดเคร่ือง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ในกำรขนส่งท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2551 

คณะกรรมกำรควบคมุอำคำร หนงัสือรับรองกำรขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิตบิคุคล 
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หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 
สภำวศิวกร ได้รับอนญุำตประกอบวชิำชีพวศิวกรควบคมุ 

 

The American Society for 
Nondestructive Testing Inc. 
(ASNT) 

รับรองวำ่ คณุเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ และ คณุอดุม  มีพวงผล ได้รับกำรรับรองให้
เป็นผู้ตรวจสอบ NDT Level III  

จ ำนวนผู้ปฏิบตังิำนและ
ช ำนำญงำน (ณ 31 ธ.ค. 60) 

RE มีวศิวกร 11 คน และผู้ช ำนำญงำนด้ำน NDT ดงันี ้
- ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 3 จ ำนวน 2 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 

กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
สำยตำ และทดสอบด้วยคล่ืนเสียง 
ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 2 จ ำนวน 50 ท่ำน ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 
กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
คล่ืนเสียงควำมถ่ีสงู  และกำรทดสอบด้วยสำยตำ 

 

2.ควำมเพียงพอของเคร่ืองมือและอปุกรณ์   ทัง้นี ้กำรให้บริกำรส่วนใหญ่ของ RE สว่นใหญ่เป็นกำรให้บริกำร
ซึ่งระบบกำรทดสอบท่ีขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็นหลัก ดังนัน้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้ จะเป็น
เคร่ืองมือพืน้ฐำนท่ีผู้ประกอบกำร NDT ระดับ 3 ต้องจัดหำ และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพ่ือประกอบกำรย่ืนขออนุญำต
ให้บริกำร NDT โดยเคร่ืองมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนไม่สงูมำก เช่น เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยคล่ืนอลุตร้ำโซนิก, เคร่ือง
ตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยกำรฉำยรังสี, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยอนุภำคแม่เหล็ก, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยสำร
แทรกซึมเคร่ืองตรวจวดัควำมแข็ง เคร่ืองสบูอัดน ำ้แรงดนัสงู , เคร่ืองวดัควำมลึก และเคร่ืองทดสอบกำรขยำยตวัของถังแก๊ส 
เป็นต้น 

 

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 
1. กระบวนกำรให้บริกำรของ RE สำมำรถสรุปได้พอสงัเขปดงันี ้ 
2. RE ท ำกำรตดิตอ่ลกูค้ำ และเสนอรำคำในกำรให้บริกำร 
3. ด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณีท่ีเป็นกำรตรวจสอบตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำย

ระบุ ซึ่งจะต้องมีเจ้ำหน้ำท่ีของภำครัฐเข้ำร่วมด้วย RE จะท ำกำรประสำนงำนกับกรมธุรกิจพลังงำน เพ่ือ
ก ำหนดวนัในกำรตรวจสอบ 

4. ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลกูค้ำ โดยในกรณีท่ีพบว่ำชิน้งำนหรืออปุกรณ์ของลกูค้ำมีควำมบกพร่องไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน RE จะน ำเสนอบริกำรเพิม่เตมิในกำรปรับปรุงแก้ไข 

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลำในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มกัใช้เวลำประมำณ 2-3 วนั เว้นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบกำรจดัเก็บก๊ำซขนำดใหญ่ ซึ่งต้องขึน้อยู่กบัขนำดถงัและงำนท่ีตรวจสอบและทดสอบ 
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ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั (TL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  ด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดนิ
แล้วบำงสว่น โดยบริษัทฯ ได้พจิำรณำท ำเลท่ีตัง้ของท่ีดนิโดยละเอียดและเลง็เห็นศกัยภำพในกำรเจริญเตบิโตของท่ีดนิซึ่ง
ได้รับอำนิสงส์จำกกำรลงทนุของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ท่ีคำดวำ่จะแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในช่วง
ต้นปี 2562 ประกอบกบับริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเป็นโอกำสท่ีดีและเหมำะสมในกำรลงทุนในสนิทรัพย์ท่ี
มัน่คง เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนในกำรลงทนุให้แก่บริษัท และเพิม่ผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นจำกกระแสเงินสดสว่นท่ีเหลือจำกกำร
ด ำเนินงำน 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ  

1) ถือครองท่ีดนิไว้เพ่ือขำย โดยมุง่หวงัสว่นตำ่งของรำคำซือ้ขำย หรือ  

2) ร่วมลงทุนกับผู้ ท่ีมีประสบกำรณ์ในธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงท่ีอยู่อำศยั ทัง้นีบ้ริษัทค ำนึงถึงควำม
เส่ียงของลกูค้ำในด้ำนควำมสำมำรถในกำรขอสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั ประกอบกบัควำมเส่ียงจำกกำรลงทนุในด้ำนตำ่งๆ ดงันี  ้

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง กำรลงทุนในครัง้นีเ้ป็นกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งจัดอยู่ในสินทรัพย์ประเภทท่ี มี
สภำพคล่องต ่ำ อำจท ำให้บริษัทฯ ขำดสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยจัดท ำ
แผนกระแสเงินสดรับ-จ่ำยจำกกำรด ำเนินธรุกิจปกตไิว้อย่ำงถ่ีถ้วน ซึ่งกำรลงทนุซือ้ท่ีดนิดงักลำ่วไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มทุน 
หรือจดัหำเงินทนุโดยกำรกู้ ยืม  

ควำมเส่ียงจำกภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรดแูลรักษำ หลงัจำกกำรลงทนุซือ้ท่ีดนิ บริษัทฯ มีหน้ำท่ีดแูลทรัพย์สนิ ซึ่งอำจจ
มีภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรป้องกนักำรบกุรุก และ/หรือกำรดแูลรักษำอ่ืนๆ ตำมสมควร 

ควำมเส่ียงจำกควำมลำ่ช้ำในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ เหตผุลของกำรลงทนุในครัง้นีส้่วนหนึ่งมำจำกกำรสร้ำงรถไฟฟ้ำ 
ซึ่งหำกกำรก่อสร้ำงมีควำมล่ำช้ำ อำจสง่ผลตอ่ยอดขำยอสงัหำริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

การตลาดและการแข่งขัน 
ต้นทนุในกำรซือ้ท่ีดนิของกลุม่บริษัทไม่สงูมำก และมีท ำเลท่ีตัง้ อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถำนีรถไฟฟ้ำ ประกอบกับกำร

ท่ีกลุม่บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำง ท ำให้มัน่ใจวำ่ควบคมุต้นทนุในกำรก่อสร้ำงได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถแขง่ขนักบั
ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์รำยอ่ืนได้ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทขำดแบรนด์ท่ียงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกั ซึ่งอำจสง่ผลตอ่กำรตัง้รำคำขำยต ่ำกวำ่
ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนท่ีมีช่ือเสียง 
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ปัจจยัความเส่ียง 
ปัจจยัควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจของกลุม่บริษัทท่ีอำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดงันี  ้

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน า้มัน 

- เน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็วในปีท่ีผำ่นมำ รำคำน ำ้มนัในประเทศได้ปรับตวัลดลง แตร่ำคำ
แก๊สในประเทศไม่ได้ปรับลดลงตำมตลำดโลก ท ำให้รำคำน ำ้มนักับรำคำแก๊สใกล้เคียงกนั ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้
แก๊สในภำคขนสง่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  

ผู้บริหำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำน ำ้มนักับรำคำแก๊สยังไม่เพิ่มขึน้ ปริมำณกำรใช้ในภำคขนส่งจะลดลง
อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ธุรกิจจ ำหน่ำยแก๊สไม่สำมำรถเติบโตได้ บริษัทจึงขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธรุกิจ 

- กลุ่มลกูค้ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของบริษัทเป็น
กลุ่มพลงังำน เม่ือรำคำน ำ้มนัผนัผวน ท ำให้รำยได้ของกลุ่มลกูค้ำลดลง และแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มลูกค้ำ
เปล่ียนไปจำกเดิม โดยส่วนใหญ่หันมำใช้นโยบำยชะลอกำรลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อ
ยอดขำยของกลุม่บริษัท 

กลุม่บริษัทจึงได้สรรหำและพฒันำบคุลำกรท่ีมีคณุภำพเพ่ือรองรับกำรขยำยกลุม่ลกูค้ำไปยงักลุม่ท่ีไมไ่ด้อยู่ในธุรกิจ
พลงังำนเพียงอย่ำงเดียว ประกอบกับขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมไปในภูมภิำค
ตะวนัออกเพ่ือขยำยฐำนลกูค้ำ 
 

2. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่าย 
กำรประกอบธรุกิจจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG  บริษัทจะวำงแผนกำรจดัหำก๊ำซ LPG จำกผู้ค้ำมำตรำ 7 รำยอ่ืนซึ่งโดยทั่วไป

แล้วจะท ำกำรจดัหำจำกผู้ผลิตก๊ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดงันัน้บริษัทฯ จึงอำจมี
ควำมเส่ียงในกรณีท่ี ปตท.ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตใุดก็ตำมหรือท ำกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ใน
ปริมำณท่ีต ่ำกวำ่ท่ีบริษัทฯแจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะสง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทฯ เช่ือวำ่โอกำสท่ีจะเกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำวมีไมส่งูมำกนัก เน่ืองจำกโควตำกำรจัด
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของผู้ ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำยถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลงังำน นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีพนัธมิตรทำง
กำรค้ำคือผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 หลำยรำย และมีคลงัส ำรองก๊ำซเป็นของตนเอง ท ำให้บริษัทฯ มัน่ใจว่ำจะสำมำรถ
จัดหำ LPG ได้ในเวลำท่ีต้องกำร ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำในกำรจัดหำก๊ำซ LPG อันเป็นผล
จำกกำรปฏิเสธกำรจดัสง่ของผู้ ค้ำรำยใหญ่รำยดงักลำ่ว 

 

3. ความเส่ียงด้านความปลอดภยัจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ 
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรดแูล 2 ด้ำนหลัก คือ 1) กำรดูแลทำงกำยภำพของคลังสินค้ำ ให้

เช่ือมัน่ได้ว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยติดตัง้อุปกรณ์ควำมปลอดภัย และอุปกรณ์ดบัเพลิง ท่ีมีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทัง้ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) 
ในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงสิง่ปลกูสร้ำงดงักลำ่วจำกกรมธรุกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน ตลอดจนมีกำรตรวจสอบเพ่ือ
ต่อใบอนุญำตทุกปีเป็นประจ ำทุกปี ท ำให้เช่ือมัน่ได้ว่ำระบบคลังจัดเก็บก๊ำซของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนควำม
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ปลอดภัย และ 2) กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดเก็บและขนส่งก๊ำซ โดยวำงระเบียบกำรท ำงำนให้
พนักงำนตรวจสอบอุปกรณ์ควำมปลอดภัยทุกวนั รวมทัง้อบรมพนักงำนให้มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี ได้อย่ำง
เหมำะสม โดยพนกังำนท่ีท ำหน้ำท่ีดงักลำ่วต้องได้รับบตัรพนกังำนบรรจกุ๊ำซ ซึ่งรับรองโดยกรมธรุกิจพลงังำน 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทได้ท ำประกันคลงัเก็บก๊ำซ LPG และรถบรรทุกก๊ำซ LPG ประเภทกำรประกันควำมเส่ียงภยั
ทรัพย์สนิ และท ำประกนัภยัประเภทควำมรับผดิชอบตอ่บคุคลท่ีสำม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรลดผลกระทบท่ีจะมีตอ่กลุม่บริษัท
ในกรณีท่ีเกิดอบุตัภิยัขึน้ ซึ่งกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดงักลำ่วท ำให้ผู้บริหำรเช่ือวำ่เพียงพอตอ่ควำมเสียหำยท่ีอำจจะ
เกิดขึน้และเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

 

4. ความเส่ียงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น วันท่ี 20 กุมภำพันธ์  2561  ครอบครัวตรีวีรำนุวัฒน์ ถือหุ้ นในบริษัทฯจ ำนวน 

411,504,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.44  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงท ำให้ครอบครัวตรีวีรำ
นวุฒัน์ สำมำรถควบคมุมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นเร่ืองกำรแตง่ตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมตใินเร่ือง
อ่ืนท่ีต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัท  ก ำหนดให้ต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอ่ืนจึงอำจไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล
เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรถ่วงดุลอ ำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดงักลำ่วมีอ ำนำจโดยไมจ่ ำกดั ดงัจะเห็นได้จำกกำรจดัให้มีกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมกำร
ทัง้คณะ รวมทัง้แต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริษัทมำจำกบุคคลภำยนอกซึ่งมิได้มีควำมเก่ียวพนัในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะ
สำมำรถตรวจสอบ และสอบทำนกำรท ำงำนตลอดจนถ่วงดลุอ ำนำจในฐำนะตวัแทนของผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ในระดับหนึ่ง 
รวมทัง้ ช่วยในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ในกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอีกด้วย 

 

5.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
จำกกำรจดัตัง้บริษัทย่อย (บริษัท ทำคนูิ แลนด์ จ ำกดั) เพ่ือประกอบธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์ ซึ่งปัจจบุนัได้ซือ้ท่ีดนิแล้ว

บำงสว่น โดยพจิำรณำท ำเลท่ีตัง้ของท่ีดนิโดยละเอียดและเลง็เห็นศกัยภำพในกำรเจริญเตบิโตของท่ีดนิซึ่งได้รับอำนิสงส์
จำกกำรลงทนุของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ท่ีคำดวำ่จะแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในช่วงต้นปี 2562 
ทัง้นี ้หำกโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำดงักล่ำวเกิดควำมล่ำช้ำ จะส่งผลต่อระยะเวลำโครงกำรของกลุ่มบริษัท นอกจำกนี ้
กลุม่บริษัทไมมี่ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตลำด และไมมี่ตรำสินค้ำท่ีเป็นท่ีรู้จัก กลุม่บริษัทจึงวำงแผนในกำรร่วมทุนกับผู้
ท่ีมีประสบกำรณ์ในธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำสูธ่รุกิจใหม ่
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ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สนิถำวรหลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ ดงันี ้
 

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

รายการ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทาง
บัญชี 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    
1.1 ท่ีดนิ 2 แปลง ท่ี ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จงัหวดั

ปทมุธำนี  
พืน้ท่ีรวม 7 ไร่ 
กำรใช้งำน : ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ 

TG 26.46 ค ำ้ประกนัวงเงินหนงัสือค ำ้
ประกนัของ CAZ TT TG GG RE 
รวม 160 ล้ำนบำท 

1.2 ท่ีดนิ 17 แปลง ท่ีซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.กำญจนำ
ภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม  
กำรใช้งำน : ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของกลุม่บริษัท 
และพืน้ท่ีให้เช่ำ 

TT 44.60 ท่ีดนิ 8 แปลงค ำ้ประกนั วงเงิน
เบกิเกินบญัชี วงเงิน Factoring 
และวงเงินหนงัสือค ำ้ประกนั 
CAZ TT TG GG RE รวม  
565.00 ล้ำนบำท 

1.3 ท่ีดนิ1 แปลงท่ี ต.ทบัมำ อ.เมือง จงัหวดัระยอง 
พืน้ท่ีรวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ 

GG 6.85 ค ำ้ประกนัวงเงินเบกิเกินบญัชี
และSoft Loan  GG รวม 20 ล้ำน
บำท  

1.4  ท่ีดนิ 3 แปลงท่ี ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จงัหวดั 
ระยอง  พืน้ท่ีรวม 65 ไร่ 2 งำน 2.10 ตำรำงวำ 
และ ท่ีดนิ 1 แปลงท่ี ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง 
จงัหวดัระยองพืน้ท่ีรวม 43 ไร่ 3 งำน 16 ตำรำงวำ    

CAZ 183.80 ค ำ้ประกนัวงเงินเบกิเกินบญัชี
เงินกู้  และหนงัสือค ำ้ประกนัของ 
CAZ รวม 355.00 ล้ำนบำท 

รวมที่ดนิ  261.71  

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัพจิิตร TG 9.19 ไมมี่ 
2.2 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัปทุมธำนี TG 7.34 ค ำ้ประกนัวงเงินหนงัสือค ำ้

ประกนัของ CAZ TT TG GG RE 
รวม 160 ล้ำนบำท 

2.3 อำคำร 6 ชัน้ ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดนิรำยกำร 1.2 ซึ่งใช้
เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และเป็นพืน้ท่ีให้เช่ำ 

TT  15.12 ค ำ้ประกนั วงเงินเบกิเกินบญัชี 
วงเงิน Factoring และวงเงิน
หนงัสือค ำ้ประกนั CAZ TT TG 
GG RE รวม  565.00 ล้ำนบำท 

2.4 อำคำรชัน้เดียว ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดนิรำยกำร 1.4 ซึ่ง
ใช้เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอำคำรโรงงำน 

CAZ 68.89 ค ำ้ประกนัวงเงินเบกิเกินบญัชี
เงินกู้  และหนงัสือค ำ้ประกนัของ 
CAZ รวม 355.00 ล้ำนบำท 
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รายการ กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทาง
บัญชี 

ภาระผูกพัน 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  100.54  

3. ถงับรรจแุก๊สและอปุกรณ์แก๊ส TG 42.76 ไมมี่ 
4. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส ำนกังำน TG / TT / 

GG / RE / 
CAZ 

79.77 ไมมี่ 

5. ยานพาหนะ    
5.1 เพ่ือใช้ในกำรขนสง่ 

จ ำนวน 30 คนั  
- ควำมจ ุ5 ตนั จ ำนวน 4 คนั 
- ควำมจ ุ8 ตนั จ ำนวน 9 คนั 
- ควำมจ ุ10 ตนั จ ำนวน  3 คนั 
- ควำมจ ุ15 ตนั จ ำนวน 12 คนั 
- ควำมจ ุ20 ตนั จ ำนวน 2 คนั  
 

GG 33.18 ไมมี่ 

5.2 เพ่ือใช้ภำยในกำรด ำเนินงำน TG / TT / GG 
/ RE / CAZ 

6.03 ไมมี่ 

รวมยานพาหนะ  39.21  
6. งานระหว่างก่อสร้าง TT / RE 0.07 ไมมี่ 

รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  524.06  

 

2. เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ       กบักรมส ำนกังำนเคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ 
กรมทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
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2.1 ใบอนุญาตและสัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

 ใบอนุญาตที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

TG กรมธรุกิจพลงังำน 17 ก.ย.53 - 1. ใบอนญุำตเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 
- อนญุำตให้เป็นผู้ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ

ประเภทก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีปริมำณ
กำรค้ำเกินกว่ำ 50,000 เมตริกตนัตอ่ปี 

มีหน้าที่ 
1.1 ช ำระคำ่ธรรมเนียมรำยปี 
1.2 ย่ืนแบบแสดงปริมำณกำรค้ำน ำ้มนั

ประจ ำปี 
- ก่อนท ำกำรค้ำไมน้่อยกวำ่ 45 วนัโดย
ระหวำ่งปีสำมำรถเปล่ียนแปลงปริมำณ
กำรค้ำได้ 

- น ำสง่บญัชีถึงปริมำณ ท่ีซือ้ ผลติ ได้มำ 
จ ำหน่ำยไปแล้ว และท่ีคงค้ำง รวมทัง้
สถำนท่ีเก็บ ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป 

- ทกุวนัท่ี 20 ของทกุเดือน น ำสง่แผนกำร
น ำเข้ำ ซือ้ กลัน่ ผลติ ในช่วง 3 เดือน
ถดัไป 

1.3 ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิในอตัรำร้อยละ 1 
ของปริมำณกำรค้ำท่ีได้ย่ืนขอควำม
เห็นชอบ โดยในแตล่ะวนัต้องไมต่ ่ำกว่ำ
ร้อยละ 70 ของปริมำณน ำ้มนัท่ีต้องส ำรอง
และเฉล่ียทัง้เดือนต้องไมต่ ่ำกวำ่อตัรำท่ี
ต้องส ำรอง  

1.4 น ำสง่เงินเข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำม
ประเภทกำรจ ำหน่ำยตำมอตัรำท่ีก ำหนด
เป็นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วนันบัจำก
สิน้เดือน ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำนได้ยกเลกิกำรน ำสง่เงิน
เข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยท่ีเกิดขึน้ ตัง้แต่วนัท่ี 2 
กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

 กรมธรุกิจพลงังำน 28 ธ.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ม.ค. 61                 
 

31 ธ.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ธ.ค. 61 

2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) 
 

3. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีคลงัก๊ำซ 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรมพิจิตร .
นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิร
บำรมี จงัหวดัพจิิตร 
อนุญำตให้ ใ ช้ถัง เ ก็บ ก๊ ำซและจ่ ำย ก๊ ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 10 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถังเรียงกัน
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-51/54 
ซึ่งเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้ทัง้สิน้จ ำนวน 
2,001,380 ลิตร โดยแต่ละถังถูกก ำหนดวัน
ทดสอบครบวำระครัง้ต่อไปวนัท่ี 31 สิงหำคม 
พ.ศ. 2565 
 

4. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีคลงัก๊ำซ 
เลขท่ี 9/9 หมูท่ี่ 6 ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก 
จงัหวดัปทมุธำนี  
อนญุำตให้ใช้ถงัเก็บก๊ำซและจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 4 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถงัเรียงกนั
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-001/56 ถึง ธพ.1-
004/56 ซึ่งเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้ทัง้สิน้
จ ำนวน 800,552 ลติร โดยแตล่ะถงัถกูก ำหนด
วนัทดสอบครบวำระครัง้ตอ่ไปวนัท่ี 8 
มกรำคม  พ.ศ. 2562                                                                                                       

TT ส ำนกัวศิวกรรมควำม
ปลอดภยั กรมขนสง่
ทำงบก 

 

26 ม.ค. 60 
5 มี.ค.58 

25 ม.ค.63 
4 มี.ค.61 

 

1. หนงัสือให้ควำมเห็นชอบกำรเป็นผู้ตดิตัง้สว่น
ควบและเคร่ืองอปุกรณ์ของรถท่ีใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ : ส ำหรับ
เคร่ืองยนต์ใช้เชือ้เพลงิประเภท ก๊ำซธรรมชำติ
อดั ดีเซล และเบนซิน 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

GG ส ำนกักำรขนสง่สนิค้ำ 
กรมกำรขนสง่ทำงบก 

11 พ.ค.58 
 
 

10 ก.พ. 59 

10 พ.ค.63 
 
 

10 พ.ค. 63 

1. ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้วยรถท่ีใช้ในกำรขนส่งด้วยสตัว์หรือสิ่งของ 
(ขส.บ. 12 ง.) 

2. ใบรับรองมำตรำฐำนคุณภำพบริกำรขนส่ง
ด้วยรถบรรทกุ 
 
 

กรมธรุกิจพลงังำน 21 ก.พ. 48 - 3. ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง (นพ. 
110)  ได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ำน ำ้มนั 
 

 4 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่ง ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก. 2) 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่ง ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 23 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงำนออกให้แก่บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกัด เพ่ือแสดงว่ำบริษัทเป็นผู้ ได้รับอนญุำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 3 ตำม
พระรำชบญัญัติควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 
2542 
 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

20 ก.ค. 60 19 ก.ค. 63 5. ใบอนุญำตทะเบียนแท็งก์ยึดติดถำวร (วอ/
อก .22) 
ใบอนญุำตทะเบียนแท็งก์ยึดติดถำวร จ ำนวน 
4 ใบ ซึ่งกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรมออกให้บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกัด เพ่ืออนุญำตให้เป็นผู้ขนส่งแอมโมเนีย
ไฮดรัส 
 

 
RE 

 
กรมธรุกิจพลงังำน 

 
    23 ม.ิย. 60 

 
   31 พ.ค. 63 

 
1 ใบรับรองเป็นผู้ทดสอบและผู้ตรวจสอบ

ประเภท 1 (ร1) 
- บริษัทได้ใบรับรองกำรประกอบธรุกิจ
เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภำพคณุภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจกุ๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และตรวจสอบระบบท่อก๊ำซ อปุกรณ์
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

ตำ่งๆ และสภำพควำมเรียบร้อยของกำรตดิตัง้
ระบบท่อก๊ำซและอปุกรณ์ตำ่งๆ 
- โดยมีกำรแจ้งช่ือหวัหน้ำควบคมุกำร
ทดสอบ 7 ท่ำน วศิวกรทดสอบ 3 ท่ำนและ
ผู้ช ำนำญกำรทดสอบกรรมวธีิไม่ท ำลำยสภำพ
เดมิ  

 กรมธรุกิจพลงังำน 23 มี.ค.58 22 มี.ค.61 2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนท่ีใช้
ก๊ำซธรรมชำต ิ(ประเภทนิตบิคุคล)       
(สธช./ฟ2/1) 
 

 

 สัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท คู่สัญญา 
วันที่
เร่ิมต้น 

วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของสัญญา 

TG ผู้ค้ำมำตรำ 7  

จ ำนวน 3 รำย 

30 พ.ย.60 31 ธ.ค. 63 1. บริษัท ปตท. จ ำกดั 

1.1 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงบก) 

1.2 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงเรือ)  

      โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น 

      มลูคำ่ 40 ล้ำนบำท 

  1 เม.ย. 60 

 

 

1 ม.ค. 60 

 

31 มี.ค. 61 

 

 

31 ธ.ค. 62 

2. บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ำกดั 

      2.1 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงบก)  

       โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น  

       มลูคำ่ 15 ล้ำนบำท 

3. บริษัท  ดบับลวิพี เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน)  
       3.1    สญัญำมอบหมำยเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลว                                                                                                                                                     

        เหลวแทนกนั  โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินในอตัรำ 890บำท                                                                                                                                                                                                                                               

       ตอ่เมตริกตนัตอ่เดือน คำ่บริกำรสบูถ่ำย  ก๊ำซ อตัรำ 0.15   

       บำท ตอ่กิโลกรัม   

    3.2   สญัญำบริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีถงัเก็บก๊ำซ ปิโตรเลียมเหลว                                                                                                                                                                                                            

     โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินในอตัรำเหมำ จ่ำย 500 ตอ่เดือน                                                                                                                                                                                      
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บริษัท คู่สัญญา 
วันที่
เร่ิมต้น 

วันทีหมดอาย ุ สาระส าคัญของสัญญา 

 บริษัท เอส ซี 
คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั 

ข้อเสนอบริกำร 1. ข้อเสนอบริกำรผำ่นคลงัเก็บพร้อมระบบจ่ำยก๊ำซ LPG ทำง
รถยนต์ 

2. ข้อเสนอบริกำรผ่ำนคลังเก็บและขนส่งก๊ำซ LPG ทำงเรือ 
พร้อมระบบจ่ำยก๊ำซ LPG ทำงรถยนต ์

TG ใช้บริกำรบริษัทดงักลำ่ว ใน 3 ลกัษณะ คือ  

- ขนส่งก๊ำซทำงเรือ จำกท่ำเรือคลังก๊ำซเขำบ่อยำ ถึง
ท่ำเรือคลงัก๊ำซบำงปะกง 

- ค่ำใช้บริกำรผ่ำนคลงัจำกกำรรับแก๊สทำงเรือเพ่ือจ่ำย
แก๊สรถยนต์ 

- คำ่ใช้บริกำรผำ่นคลงักรณีเปล่ียนรถขนถ่ำยก๊ำซ 

ทัง้นี ้คำ่บริกำรดงักลำ่วก ำหนดท่ีอตัรำคงท่ีตอ่กิโลกรัม 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย /  การบริหารงานในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของ 

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์กับบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั โดยกำรลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทจะต้องมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยบริหำร สว่นในบริษัทร่วมจะต้องมีสิทธิ
ในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทเข้ำร่วมในกำรเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 
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ข้อพพิาททางกฏหมาย 
ณ 31 ธันวำคม  2560 กลุ่มบริษัทฯ มิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้อง ซึ่งอำจท ำให้กลุม่

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทำงลบ หรือต้องชดใช้คำ่เสียหำยเป็นมลูคำ่เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 ช่ือย่อ : TAKUNI 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค 
  กรุงเทพมหำนคร 10160 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ            :  จดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้บริกำรขนสง่ทำงบก                                                    
ให้บริกำรก่อสร้ำง ตดิตัง้ ตรวจสอบและทดสอบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบก๊ำซ และ 

                                                      ลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
เวบ็ไซต์บริษัท    :  www.takunigroup.com 
ทนุจดทะเบียน : 600,000,000 บำท  
ทนุช ำระแล้ว : 400,000,000 บำท  
จ ำนวนหุ้น : 1,200,000,000 หุ้น  
มลูคำ่ท่ีตรำไว้ : 0.50 บำท 
วนัแรกท่ีซือ้ขำยหุ้น : 19  สงิหำคม 2557 
โทรศพัท์ :   02-455-2888 
โทรสำร :   02-455-2763 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ :   นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 
                                                     092-252-1277 
  nita@takuni.com 
 

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

 

นำยทะเบียนหุ้นสำมญั : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  93 ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดนิแดง 
     เขต ดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
  โทรศพัท์ 02 009 9999 
 

ผู้สอบบญัชี :  นำงณัฐพร  พนัธ์อดุม 
  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขท่ี 3430 
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
  ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ เลขท่ี 179/74-80 
  ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท์ 02-286-9999, 02-344-1000 

 

http://www.takunigroup.com/
mailto:nita@takuni.com
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัท่ีออก 600,000,000 บำทและช ำระแล้ว 
400,000,000  บำท มลูค่ำท่ีตรำไว้ 0.50 บำทตอ่หุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
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การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 บริษัทฯ  ได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2558 ให้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทนุของบริษัท มีรำยละเอียดดงันี ้

ใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (TAKUNI-W) ไม่
เกิน  400,000,000 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (Right Offering ) โดยไม่คิด
มลูคำ่ในอตัรำกำรจองซือ้ 1หุ้นสำมญัเพิม่ทนุ  จะได้รับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย  ภำยหลงักำรครบก ำหนดกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม  2559 มีผู้ ถือหุ้นมำใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน  399,999,874 หุ้น บริษัทฯ สำมำรถ
จัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้จ ำนวน 399,999,874 หน่วย รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TAKUNI-W)  
เป็นดงันี ้
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป 

จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (“TAKUNI-W”)  
 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
 

จ ำนวนท่ีออก : 399,999,874 หน่วย 
 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญได้ 1 หุ้น 
เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สทิธ ิ
 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 2  บำท 
 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 18  มกรำคม  2559 
 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นับจำกวันท่ีออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ เม่ือ
ครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีกำรขยำย
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
 

ระยะเวลำกำรใช้สทิธิ : ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธใินกำรซือ้หุ้นสำมญัท่ีออกใหมข่องบริษัทได้รวม 6 ครัง้
ดงันี ้
ครัง้ท่ี 1  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2559 

  ครัง้ท่ี 2  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2560 
  ครัง้ท่ี 3  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2561 
  ครัง้ท่ี 4  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2562 
  ครัง้ท่ี 5  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2563 
  ครัง้ท่ี 6  ซึ่งเป็นครัง้สดุท้ำยวนัท่ี 17 มกรำคม  2564 
  

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง 
ในกำรใช้สทิธิ 

:              ไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำร 
ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
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การใช้สิทธิแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

 ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม  2560  เป็นกำรใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนูิ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ท่ี 1  ไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมำใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม  2560  เป็นกำรใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนูิ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ท่ี 21  ไมมี่ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมำใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 
การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ  ได้มีกำรปรับสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ TAKUNI-W 
เน่ืองจำกมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิ 

 การปรับสิทธิครัง้ที่ 1   มีผลตัง้แตว่นัท่ี  14  มีนำคม  2560 

 อัตราการใช้สิทธิเดมิ :      รำคำกำรใช้สทิธิ         2  บำทตอ่หุ้น                                            
                                                          อตัรำกำรใช้สทิธิ         1  หน่วยตอ่ 1 หุ้น  

            อัตราการใช้สิทธิใหม่ :     รำคำกำรใช้สทิธิ         1.97   บำทตอ่หุ้น           
  อตัรำกำรใช้สทิธิ        1  หน่วยตอ่ 1.02  หุ้น     

 

การปรับสิทธิครัง้ที่ 2    มีผลตัง้แตว่นัท่ี  23  มีนำคม  2561 

 อัตราการใช้สิทธิเดมิ :      รำคำกำรใช้สทิธิ         1.97  บำทตอ่หุ้น                                            
                                                          อตัรำกำรใช้สทิธิ         1  หน่วยตอ่ 1 หุ้น  

            อัตราการใช้สิทธิใหม่ :     รำคำกำรใช้สทิธิ         1.93   บำทตอ่หุ้น           
  อตัรำกำรใช้สทิธิ        1  หน่วยตอ่ 1.04  หุ้น     
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหักภำษีเงินได้นิติ
บคุคลและ กำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย  พจิำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท โดยมีเง่ือนไขวำ่บริษัทฯ อำจ
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำน้อยกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิ
จ ำนวนดงักล่ำวมำใช้เพ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนุมตัิให้จ่ำยเงินปันผล
จะต้องถกูน ำเสนอเพ่ือขออนมุตัจิำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นกำรจ่ำยปันผลระหวำ่งกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ
อนมุตัใิห้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลได้ และและจะด ำเนินกำรรำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมตอ่ไป 

 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

ก าไรสุทธิ 
(เฉพาะกิจการ) 

จ านวนหุ้นที่
จ่ายเงนิปันผล 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ (%) 

จ านวนเงนิ 
(หน่วย : บาท ) 

% การจ่ายเงนิ
ปันผล 

 2560 32,187,308 800,000,000 0.03500 28,000,000 86.99 

 2559 22,598,348 800,000,000 0.03125 25,000,000 110.63 

 2558 28,616,088 800,000,000 0.03270 26,156,000 91.40 
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โครงสร้างการจัดการ  
 บริษัทฯ ได้รับกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 วนัท่ี 22  มกรำคม  2561 มีโครงสร้ำงกำรจดักำรดงันี ้
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โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท  ประกอบด้วย  คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร  โดยคณะกรรมกำรบริษัทมี
คณะกรรมกำรชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมกำรควำม
ยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  
 

คณะกรรมการบริษัท  
ณ   22 มกรำคม  2561   คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน 

 กรรมกำรอิสระ  3 ท่ำน                   ( ร้อยละ 44  ของกรรมกำรทัง้คณะ ) 

 กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร)  2 ท่ำน   ( ร้อยละ 28  ของกรรมกำรทัง้คณะ ) 

 กรรมกำร  2 ท่ำน                           ( ร้อยละ 28  ของกรรมกำรทัง้คณะ ) 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ในฐำนะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบำทหน้ำท่ีก ำกับดแูลกำรบริหำรจัดกำรงำนของบริษัทฯ  ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดยมีกำรก ำหนดวิสยัทัศน์  พนัธกิจ  กลยุทธ์  เพ่ือกำรสร้ำง
มลูค่ำให้แก่กิจกำร  รวมทัง้สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  ภำยใต้ควำมเช่ียวชำญ  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสีย 

กรรมกำรบริษัททกุท่ำนต้องมีควำมเข้ำใจในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  และมีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ โดยยึดถือตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษัท  
ดงันี ้ 

1. ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ี เหมำะสมกบักำรด ำเนิน ธุรกิจของ
บริษัทฯ มีควำมซ่ือสตัย์ต่อหน้ำท่ี มีวิสยัทัศน์ รวมทัง้จะต้องอุทิศเวลำให้กับบริษัทเพ่ือจะได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีอย่ำง เต็มท่ี และมี
อ ำนำจในกำรตดัสนิใจอย่ำงอิสระเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงไมมี่ลกัษณะ
ท่ีแสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมท่ีส ำนักงำน
กลต. ก ำหนด  

3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) จำก 
สมำคม สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 
  4. กรรมกำรบริษัทจะไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกวำ่ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีท่ีกรรมกำรคนใดคนหนึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ เกินกวำ่ 5 
บริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำถึงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรท่ำนดงักลำ่ว  

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร (MD) เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือมใิห้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร มี
อ ำนำจบริหำรและอนมุตัวิงเงินไมจ่ ำกดั   
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Compliance) 
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ และปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนให้มีกำร 
ปฏิบตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบริษัท 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  
 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีก ำกับดแูลกิจกำรและภำรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมท่ีผู้ ถือหุ้นอนุมัติและตำม
กฎหมำยท่ี ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และมติคณะกรรมกำรบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องใช้วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจและปฏิบัติหน้ำท่ี ด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และควำมระมัดระวังเพ่ือรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  โดยมีหน้ำท่ีและควำม
รับผดิชอบดงันี ้
 

  1. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัท่ีิดี
ส ำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 
 

  2. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตั ิ  
 

 3. พจิำรณำอนมุตัวิิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธรุกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม รวมถึงทบทวนเปล่ียนแปลงตำม 
ควำมเหมำะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอย่ำงน้อยทกุปี 
 

  4. ควบคมุและก ำกับดแูล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้     เป็นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน 
 

 5. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทนุ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำทิ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สนิท่ีส ำคญั 
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
 

  6. พิจำรณำอนุมัติโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ 
คณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีแต่งตัง้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ี ก ำหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้  จัดกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำว
สำมำรถพจิำรณำและอนมุตัริำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมี ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบั    บริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำม นโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ
และอนมุตัไิว้แล้ว  
 

 7. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพ่ือแสดง
ถึงฐำนะ กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ท่ีผำ่นมำ และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตั ิ
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  8. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรมอบ
อ ำนำจนัน้ต้องไมมี่ลกัษณะ เป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้บคุคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ำ มี ) ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ /หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ  
ประกำศอ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น กำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำร
บริษัทพจิำรณำและอนมุตัไิว้แล้ว 
 

การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำแบบประเมนิผลกำร

ปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัท  อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยผลกำรประเมนิจะน ำมำใช้เป็นกรอบในกำรพจิำรณำบทบำท
กำรปฏิบตัิงำนในหน้ำท่ี  ปัญหำ  และอุปสรรคต่ำง ๆ  และน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร  
ตลอดจนน ำข้อเสนอ  แนะน ำมำปรับปรุงและพฒันำกำรด ำเนินงำนตอ่ไป 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ หรือนำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ หรือนำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์  สองในสำมคนนีล้งลำยมือ
ช่ือร่วมกนัและประทับตรำส ำคญัของบริษัท 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  และประวัตกิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ – สกุล 

 
 

ประเภทกรรมการ 

 
วันที่ได้รับ 
ต าแหน่ง 

ประวัตกิารอบรม
เก่ียวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 
ทักษะของการเป็น

กรรมการ 1/ 
1
. 

นำยวศิษิฎ์   อคัรวเินค กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

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

DCP / RCP 

2
. 

นำยเจริญ  ประจ ำแท่น กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

ครัง้ท่ี 1  19/12/2555 
ครัง้ท่ี 2  4/4/2556 
ครัง้ท่ี 3  27/4/2558 
ครัง้ท่ี 4  26/4/2560 

DAP / DCP / ACP / 
QFR 

3
. 

นำยกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ครัง้ท่ี 1  3/5/2559 DAP 

5
. 

นำยประเสริฐ   ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร) 
ประธำนกรรมกำรบริหำร /  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง / 
ประธำนกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ 

ครัง้ท่ี 1  26/3/2550 
ครัง้ท่ี 2  17/4/2557 
ครัง้ท่ี 3   26/4/2560 
 

DAP 

6
. 

นำงสำวกำญจนำ  ริมพณิชยกิจ กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร 

ครัง้ท่ี 1  26/3/2550 
ครัง้ท่ี 2  27/4/2558 
ครัง้ท่ี 3  26/4/2560 

DAP 

7
. 

นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร (ท่ีเป็นผู้บริหำร) /  
กรรมกำรบริหำร 
 

ครัง้ท่ี 1  19/12/2555 
ครัง้ท่ี 2  4/4/2556 
ครัง้ท่ี 3  26/4/2559 
 

DAP / DCP / CSP / 
EDP 

8
. 

นำยสมชยั    ก้ำนบวัแก้ว  กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร 
 

ครัง้ท่ี 1  26/4/2559 DAP 

  
โดยมีนำงสำวธนษำ   กิตตริดำนนัท์  ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรท่ีประชมุ 
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หมายเหตุ : 1/   

DAP  = Director Accreditation Program 
DCP =  Director Certification Program 
RCP =  Role of the Chairman Program 
ACP =  Audit Committee Program 
CSP                =  Company Secretary Program 
QFR                =  Improve the quality of financial reporting 
  

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  และกรรมการชุดย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ช่ือ – สกุล 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้การประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

 
 

(จ านวน 7 ท่าน) 
 

จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี  

7 ครัง้ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
(จ านวน 3 ท่าน) 

 

จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี 
 6 ครัง้ 

 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
(จ านวน 3 ท่าน) 

 

จ านวนการ 
ประชุมทัง้ปี 

3 ครัง้ 
 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 
 
 

(จ านวน 4 ท่าน) 
 

จ านวนการ 
ประชุมทัง้ปี  
13 ครัง้ 

 

การประชุม 
คณะกรรมการ

อิสระ 
 
 

(จ านวน 3 ท่าน) 
 

จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี  

2 ครัง้ 

1. นายวิศิษฎ์  อัครวิเนค 7/7 5/6 3/3 - 2/2 
2. นายเจริญ ประจ าแท่น 7/7 6/6 3/3 - 2/2 
  3.  นายกวีวัฒน์         ทรงสกุลเกียรต ิ1/ 7/7 6/6 3/3 - 2/2 

4. นายประเสริฐ       ตรีวีรานุวัฒน์ 7/7 - - 13/13 - 

5. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 6/6 - - 10/13 - 
6. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ 7/7 - - 13/13 - 
  7.        นายสมชัย         ก้านบัวแก้ว 2/ 7/7 - - 13/13 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยพจิำรณำอย่ำงรอบคอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท โดยก ำหนด
คำ่ตอบแทนดงันี ้

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปี 2560 เม่ือวันท่ี 26  เมษำยน  2560  ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษัทปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน / คน 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ / คน 
 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท 30,000 บำท ไมมี่ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 บำท ไมมี่ 

 กรรมกำรอิสระ 25,000 บำท ไมมี่ 

 กรรมกำร ( ท่ีเป็นผู้บริหำร ) ไมมี่ 10,000 บำท 
 กรรมกำร  ไมมี่ 10,000 บำท 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นรำยเดือน  คำ่เบีย้ประชมุ  เงินบ ำเหน็จและผลตอบตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไม่
เกิน 2,000,000  บำทถ้วน 

ส ำหรับในปี 2560 มีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่คณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนในรูปแบบคำ่เบีย้ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ช่ือ – สกุล 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม 
กรรมการ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(ผลประกอบการปี 2560) 

รวม 
( บาท ) 

1. นำยวศิษิฎ์   อคัรวเินค 360,000.00 - 83,108.11 443,108.11 
2. นำยเจริญ  ประจ ำแท่น 360,000.00 - 88,648.65 448,648.65 
3. นำยกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ 300,000.00 - 88,648.65 388,648.65 

4. นำยประเสริฐ    ตรีวีรำนวุฒัน์ - 70,000.00 38,783.78 108,783.78 
5. นำงสำวกำญจนำ  ริมพณิชยกิจ - 60,000.00 33,243.24 93,243.24 
6. นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ - 70,000.00 38,783.78 108,783.78 
7. นำยสมชยั    ก้ำนบวัแก้ว - 70,000.00 38,783.78 108,783.78 
            รวม 1,020,000.00 270,000.00 410,000.00 1,700,000.00 

 

1.2  ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอ่ืน 

- ไมมี่ 

 

 

 

 



 

48 
 

เลขานุการบริษัท 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้
นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนันท์ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัท รัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้ำท่ีดงันี ้

 1.ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำย  ระเบียบและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ของบริษัท  และตดิตำมให้ มี
กำรปฏิบตัติำมอย่ำงถกูต้องและสม ่ำเสมอ  รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

 2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท  และฝ่ำยบริหำร  ดแูลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย  กฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำรบริษัท 

 3. จดักำรประชุมผู้ถือหุ้น  และประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยข้อบงัคบัของบริษัท  และข้อพึง
ปฏิบตัติำ่ง ๆ 

 4. บนัทึกรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้น  และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้ตดิตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น  และท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

 5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู  และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของกลต. และ
ตลท. 

6. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 
6.1 ทะเบียนกรรมกำร  
6.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

 และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท   
6.3  หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้น  

7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร   
8. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
9. จดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่ และกำรสง่เสริมควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้กบั

กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำน 
10. ตดิตอ่และส่ือสำรกบัผู้ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้นและขำ่วสำรของบริษัท 

 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 
ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท 1/ 

1. นำงสำวธนษำ  กิตตริดำนนัท์ เลขำนกุำรบริษัท CSP / CRP / ACPG 
  
 หมายเหตุ : 1/   

CSP = Company Secretary Program 
CRP = Company Reporting Program 
ACPG = Anti-Corruption: The Practical Guide 
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ผู้บริหาร 
  ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  ครัง้ท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี  26  มกรำคม 2560   ได้มีกำรแตง่ตัง้เปล่ียนแปลงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรเพ่ือกำรบริหำรงำนท่ีเหมำะสมและมีคณุภำพ  สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร ดงันี ้
 

 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 

   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / กรรมกำรผู้จดักำร   
   รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำธรุกิจ /  
   รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจแก๊สและพลงังำน  /  
   รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจก่อสร้ำงน ำ้มนัและแก๊ส  / 
   รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจก่อสร้ำงทัว่ไป  / 
   รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  

2. นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

3. นำยเจริญชยั  อ ำนำจสมบรูณ์สขุ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจทดสอบ 

4. นำงสำวฉัตรประภำ  จนัทร์ศรี รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจขนสง่ 

5. นำงฐิตมิำ ธนำปกิจ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 

6. นำยทศพล                   ผลติำภรณ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตำมเกณฑ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) 

ในปี 2560  และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรของบริษัทในรูปของเงินเดือน 
โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอ่ืน ดงันี ้

                   ( หน่วย : ล้ำนบำท ) 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2560 

( 12 ท่าน ) 
ปี 2559 

( 12 ท่าน ) 
ปี 2558 

( 6 ท่าน ) 
 ค่าตอบแทน    
 เงินเดือน 23.63 17.62 9.29 
 โบนสั 1.65 1.28 1.35 
     
 ค่าตอบแทนอ่ืน    
 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 1/ 0.25 0.21 0.18 
 รถประจ ำต ำแหน่ง มี มี มี 

                      รวม 25.53 19.11 10.82 

หมายเหตุ :    1/ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพโดยบริษัทสมทบในอัตรำสว่นร้อยละ   
2  ของเงินเดือน  ส่วนบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด  ในปี 2559 - 2560  ไม่มีกำรจ่ำย
โบนสัและยงัไมมี่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ  ได้จัดให้มีนโยบำยด้ำนกำรฝึกอบรมและพฒันำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรในทุกระดบั  มีกำรจัดเข้ำ
ฝึกอบรมและพฒันำทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ  ส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรต่ำง ๆ กับ
หลำยสถำบนั  เช่นหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) , หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูรพืน้ฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หลกัสตูร
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นควำมรู้ใหม่ท่ีจัดขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสถำบนัวิชำชีพต่ำง ๆ  โดยในปี  2560  และ ปี 
2559  มีกรรมกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมดงันี ้

 นำยกวีวฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ   ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบ  

- เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) จำก สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นท่ี 134/2017 

- เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  จบัประเดน็ส ำคญัในรำยงำนของผู้สอบบญัชีตำมมำตรฐำนใหม ่  จำก สภำ
วชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นท่ี 2/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  กฎหมำยใหม่ด้ำนภำษีอำกร และกฎหมำยภำษีท่ีดินกับสิ่งปลกูสร้ำง  จำก 
สมำคมส ำนกังำนบญัชี & กฎหมำย   

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  รู้ทันเข้ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัและเข้ำใจรำยงำนของ
ผู้สอบบญัชี  จำก สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นท่ี 1/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  ก้ำวทนัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหมใ่นอนำคตท่ีจะน ำมำใช้ใน
ปี 2562 และ 2563  จำก สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นท่ี 1/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีของไทย  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระ
บรมรำชปูถมัภ์  รุ่นท่ี 2/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  TFRS ทกุฉบบั ปี 2560  จำก สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  รุ่นท่ี 
2/60 (หลกัสตูรย่อย 101) 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระ
บรมรำชปูถมัภ์  รุ่นท่ี 3/60 

 นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   ต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป   

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  TLCA Executive Development   Program รุ่นท่ี EDP class of Year 2017 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร พลงังำนส ำหรับผู้บริหำร EEP จำก สถำบนัพลงังำนเพ่ืออุตสำหกรรม สภำ
อตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี3   

 นำงฐิตมิำ  ธนำปกิจ   ต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน   

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  Strategic CFO in Capital market จำกจำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์  รุ่นท่ี 4 
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-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  PwC Thailand Symposium 2017 ‘Dealing with disruption and adapting 
of survive and thrive’  

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  IFRS15 จำกสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์   

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร  โครงกำรทุนอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเส่ียง
โครงกำรลงทนุ เพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพิม่ของกิจกำรอย่ำงยัง่ยืน  จำกสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์   

นอกจำกนี ้ กรณีท่ีบริษัทมีกำรขยำยกำรด ำเนินธุรกิจและโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ  ของบริษัท  บริษัทฯ  จะเชิญ
กรรมกำรของบริษัทเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรเข้ำเย่ียมและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

 

แผนการสืบทอดงาน 

 แผนการสืบทอดงาน   

 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรก ำหนดแผนสืบทอดงำน  กรณีท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / 
กรรมกำรผู้จดักำร  หรือผู้บริหำรระดบัสงูไมส่ำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีในต ำแหน่งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เกิดควำมมัน่ใจ
วำ่  กำรบริหำรงำนของบริษัทจะด ำเนินตอ่ไปได้อย่ำงรำบร่ืน  และมีผู้ ท่ีสำมำรถรับผดิชอบทดแทนกนัได้ตำมควำมเหมำะสม  
โดยมีนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนดงันี ้

1.       วเิครำะห์  และก ำหนดต ำแหน่งท่ีควรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน  โดยเฉพำะต ำแหน่งงำนระดบัผู้บริหำร 
หรือต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญัในแต่ละสำยงำน  โดยจัดท ำมำตรฐำน Competency level ให้เหมำะสมกับแต่ละ
ต ำแหน่งงำนเพ่ือวำงแผนกำรสร้ำงผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

2.       ก ำหนดนโยบำย  และวีธีสรรหำท่ีหลำยหลำย โดยขยำยขอบข่ำยกำรคดัเลือกในต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญั ตัง้แต่
อยู่ในสถำนศึกษำ และขยำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกับสถำบนักำรศึกษำในทุกๆสำขำวิชำ 
และคัดเลือกบุคคลำกรจำกทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท  เพ่ือให้ได้บุคคลำกรทดแทนท่ีมีคุณภำพ  และ
คณุสมบตัท่ีิเหมำะสมสอดคล้องกบัต ำแหน่งงำนท่ีก ำหนด 

3.       วำงแผนกำรพฒันำ  ก ำกบัตดิตำม  และกำรประเมนิควำมสำมำรถ  และศกัยภำพของบคุคลำกรท่ีก ำหนดให้
เป็นผู้ สืบทอดต ำแหน่งงำน โดยใช้ระบบมำตรฐำนกำรสอนงำน (On the Job Training / OJT) เป็นปัจจัยใน
กำรถ่ำยทอดงำนและประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน 

4.       ผลกัดนับคุคลำกรท่ีมีอยู่ในสำยงำนเดียวกนั  หรือใกล้เคียงกนัขึน้มำท ำงำนทดแทน 

5.    ก ำหนดนโยบำยให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนส ำหรับพนักงำนท่ีมีผลกำรประเมิน Competency ท่ีดีเพ่ือ
รักษำบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพ  
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บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของกลุม่บริษัท (ไมร่วมผู้บริหำร)  มีดงันี ้ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ฝ่ำยขำย 7 5 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 6 5 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 20 17 
ฝ่ำยจดัซือ้ 2 2 
ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 2 2 
ฝ่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำน 2 2 
ฝ่ำยคลงัก๊ำซ 11 8 
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริหำร 1 - 

รวม 51 41 
 

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 11 16 
ฝ่ำยวศิวกรรม - 13 
ฝ่ำยคลงั  7 1 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 1 8 

รวม 19 38 
 

บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ฝ่ำยบริหำร 10 2 
ฝ่ำยทดสอบและตรวจสอบ 93 83 
ฝ่ำยธรุกำร 12 12 
ฝ่ำยควำมปลอดภยั 1 6 
ฝ่ำยขำย 9 6 

รวม 125 109 
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บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ฝ่ำยจดัสง่ 28 32 

รวม 28 32 

 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  จ ากัด 1/ 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
ฝ่ำยโรงงำนประกอบกำร 17 18 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 132 101 
ฝ่ำยสนบัสนนุ 44 15 

รวม 193 134 
หมายเหตุ :      1/ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน  2559 ( ถือหุ้นโดยบริษัท TT  ในอตัรำ 
                              ร้อยละ 51.30 ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ทัง้หมด 416 คน และ 

354 คน ตำมล ำดับ โดยได้จ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่พนักงำน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
ประกันสงัคม และค่ำล่วงเวลำ เป็นจ ำนวนรวม 295.59 ล้ำนบำท และ 193.20 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
ก ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2557 กบับริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทนุรวม บวั
หลวง จ ำกดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพ่ือจงูใจให้พนักงำนท ำงำนกับบริษัทในระยะ
ยำว  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไมมี่ – 

 
 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
กลุม่บริษัทเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรเสริมสร้ำงทกัษะควำมช ำนำญและกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร จึงได้

ก ำหนดให้มีกำรจดักำรฝึกอบรมพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยได้มีกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ในรูปแบบกำรอบรม
ภำยใน อำทิเช่น กำรจัดปฐมนิเทศส ำหรับพนักงำนใหม่ และกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกเป็นผู้อบรมตำมหลกัสูตรวิชำ
ตำ่งๆ  โดยคดัเลือกหลกัสตูรอบรมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบัสว่นงำนของพนกังำนแตล่ะแผนก  
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การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในและติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกับควำมเส่ียง รวมทัง้กำรใช้ทรัพยำกร กำรดแูลรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสงูสดุ โดยบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร
ตัง้แตร่ะดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป ท ำหน้ำท่ีพจิำรณำควำมเหมำะสมของขอบเขตภำระควำมรับผดิชอบ แผนกำรปฎิบตังิำน ผล
กำรประเมนิควำมเพียงพอ คณุภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคมุภำยใน กำรปฎิบตัติำมระเบียบ 
กฎหมำย รวมถึงข้อบงัคบัของรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ โดยอ้ำงอิงกรอบแนวปฎิบตัด้ิำนกำรควบคมุ
ภ ำย ในขอ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission :  COSO ซึ่ ง ก ำ หนด
องค์ประกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคมุภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ 

(1) กำรควบคมุภำยในองค์กร  
(2) กำรประเมนิควำมเส่ียง 

  (3) กำรควบคมุกำรปฎิบตังิำน  
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู และ 
(5) ระบบกำรตดิตำม 
 

คณะผู้ ตรวจสอบภำยในได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยมีควำมเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำร
บริษัท ว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯมีควำมเพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถป้องกันกำรน ำทรัพย์สินไปใช้โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินตำมระบบได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
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การก ากับดแูลกิจการ 
1. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี เน่ืองจำกเห็นว่ำมีควำมส ำคญัและ
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจท่ีท ำให้บริษัทฯมีระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และเป็นส่วนส ำคญัในกำรส่งเสริมกิจกำร
ของบริษัทฯให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้ น    ผู้ลงทุน และผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯในระยะยำว บริษัทฯจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 
(Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ในกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้เผยแพร่
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีให้กรรมกำรและพนักงำนทุกระดับเข้ำใจและถือปฏิบตัิตำม ซึ่งมีเนือ้หำครอบคลุมหลัก
ส ำคญั ดงันี ้

 

 กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำวบริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบและ
ระมดัระวงัรับผดิชอบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมสำมำรถและประสทิธิภำพท่ีเพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้ ถือหุ้ นดแูลไม่ให้เกิดปัญหำกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำต่อ
ตนเอง 

 ด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสมีคณุธรรมสำมำรถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทกุฝ่ำย 

 ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนควำมเส่ียง โดยให้มีกำรประเมิน  วำงกลยุทธ์แก้ไข 
และตดิตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณของบริษัทฯขึน้ เพ่ือให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทุกคน
ถือปฏิบตัิ ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก ำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงในกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท โดยให้ควำมส ำคญักับระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยใน 
ก ำกบัดแูลฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสทิธิภำพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของผู้ถือหุ้นภำยใต้
ข้อก ำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธรุกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนและฝ่ำยบริหำร เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบนัอ่ืน ๆ ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงตอ่เน่ือง  
เพ่ือเป็นกำรเพิม่พนูควำมรู้ด้ำนตำ่ง ๆ เก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ีของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร 
 

ดงันัน้ จึงก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
โดยบริษัทฯได้แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 
 
 
 
 



 

56 
 

 

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯถือปฏิบตัิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยครอบคลมุ

หลกักำรดงัตอ่ไปนี ้
1. สทิธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย  
2. คณะกรรมกำรมีควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้บริษัทฯบริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ และค ำนึง ถึงควำม

เส่ียงอยู่เสมอ เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
3. กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
4. กำรด ำเนินธรุกิจโดยค ำนึงถึงจริยธรรมธรุกิจเป็นส ำคญั 
บริษัทฯตระหนกัและให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งกบัสทิธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยำยำมรักษำไว้ซึ่งสทิธิของผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิอนัชอบธรรมส ำหรับกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้
 

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเหน็ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีสทิธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกนัดงัท่ีได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยผู้ถือหุ้น 
1 หุ้น มีสทิธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง 
 

2. สิทธิในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี  โดยบริษัทฯได้จัดท ำเอกสำรประกอบค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีท่ีครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัท่ี
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำของบริษัทฯอย่ำงชดัเจน และครบถ้วนแล้ว 
 

3. สิทธิในการพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จัดท ำงบกำรเงินท่ีมีควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และครอบคลมุสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยงบกำรเงินของบริษัทฯ
ได้ผำ่นกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 

4. สิทธิที่จะได้รับเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจัดท ำรำยละเอียดกำร
ค ำนวณเงินปันผลท่ีถูกต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัตำ่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพจิำรณำของผู้ ถือหุ้น 
เช่นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ข้อมลูเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลจริงกบันโยบำยท่ีประกำศจ่ำย ข้อมลูเปรียบเทียบ
กำรจ่ำยเงินปันผลกบัปีท่ีผำ่นมำ โดยบริษัทฯจะอธิบำยถึงเหตผุลและควำมจ ำเป็นหำกบริษัทฯไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผล  
ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีบริษัทฯเคยประกำศไว้ โดยเงินปันผลท่ีถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัินัน้ได้
ผำ่นกำรพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมตเิห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนท่ีจะเสนอตอ่
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
 

5. สิทธิในการพจิารณาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในกำรพจิำรณำและแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล โดยบริษัทจดัท ำรำยละเอียด/ประวตัิ
ของกรรมกำรบริษัท ท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรแตง่ตัง้อย่ำงถกูต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้ น เช่น ช่ือ ประวตัิ จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งและผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท ท่ีผำ่นมำ (กรณีแตง่ตัง้กรรมกำรรำยเดมิ) ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแตง่ตัง้ หลกัเกณฑ์และวธีิสรรหำ กำร
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ถือหุ้นในบริษัท กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธรุกิจของบริษัท เป็นต้น และ
ก ำหนดค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ในกรณีท่ีมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรท่ีถูกเสนอต่อ ผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ
แต่งตัง้นัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ก่อนท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
 

6. สิทธิในการพจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท โดยบริษัทจัดท ำรำยละเอียด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร องค์ประกอบของคำ่ตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งและ/หรือหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ข้อมลูเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีท่ีผ่ำนมำ วิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน เป็น
ต้น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีถูกเสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัตินัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงระมัดระวัง
รอบคอบแล้วจำกคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และมีมตเิห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตัิ 
 

7. สิทธิในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและอนุมัตค่ิาสอบบัญชี 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในกำรพจิำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และอนมุตัคิำ่สอบบญัชี โดยบริษัทจดัท ำรำยละเอียดข้อมูล
ท่ีถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัตำ่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพจิำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นช่ือผู้สอบบญัชี
และส ำนักงำนสอบบญัชีท่ีสงักัด ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จ ำนวนปีท่ีผู้สอบบญัชีรำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชีให้กับ
บริษัท คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีซึ่งแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนระหว่ำงค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) และจัดให้มี
กำรเปรียบเทียบคำ่สอบบญัชีกบัปีท่ีผำ่นมำ เป็นต้น โดยผู้สอบบญัชีและคำ่สอบบญัชีท่ีถกูเสนอตอ่ผู้ถือหุ้นเพ่ืออนมุตันิัน้
ได้ผำ่นกำรพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบแล้ว จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยกำรประเมนิผลงำนท่ีผ่ำน
มำของผู้สอบบญัชี และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตั ิ
 

8. สิทธิในการพจิารณาและอนุมัตริายการที่เก่ียวโยงกัน 
เพ่ือเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรเข้ำท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลค่ำอย่ำงมีสำระส ำคัญของบริษัท โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทนัน้จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด 
 

9. สิทธิพืน้ฐานอ่ืนๆของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
บริษัทฯ ควรจัดท ำรำยละเอียดกำรเพิ่มทนุท่ีถกูต้อง ชัดเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
กำรพจิำรณำของผู้ถือหุ้น เช่นวตัถปุระสงค์และควำมจ ำเป็นในกำรเพิม่ทนุ วธีิกำรและเง่ือนไขของกำรเพิม่ทนุ ผลกระทบ
จำกกำรเพิม่ทนุท่ีมีตอ่บริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเร่ืองดงักลำ่วได้ผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงั
รอบคอบ และมีมตเิห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำอนมุตั ิ
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หมวดที่  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1. คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทุก

รำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้ บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ต่ำงชำติและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบำยปฏิบตัติ่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงปกป้อง
และรักษำสทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ถือหุ้น ดงันีผู้้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิเท่ำเทียมกนั ในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรมี
ส่วนแบ่งในก ำไรของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรได้รับข่ำวสำร ข้อมลูของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์
สนธิ กำรลดทนุหรือเพิม่ทนุ และกำรอนมุตัริำยกำรพเิศษ เป็นต้น  
 

2. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกนั ดงัท่ีได้ระบุไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสทิธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง 

 

3. บริษัทเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ โดยผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซต์ของบริษัท  

 

4. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
พิจำรณำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท เพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีเป็นกำร
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 1 เดือนก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด 

 

5. บริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสำรข้อมลูประกอบกำรประชมุในวำระต่ำงๆ  รวมทัง้มีควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทในทกุวำระ  โดยสง่ให้ผู้ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั เว้นแตก่รณีท่ี
ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสำร
ข้อมลูประกอบกำรประชมุ ทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 1 เดือน เพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดและสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีข้อมลูเหมือนกับ
ข้อมลูท่ีบริษัทจะสง่ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำร 

 

6. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวธีิกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ ในหนงัสือเชิญประชมุ และแจ้ง
ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมตใิห้ผู้ถือหุ้นทรำบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ในกำรประชมุผู้ถือหุ้น ให้มีกำรก ำหนด
เป็นล ำดบัขัน้ตอนอย่ำงชัดเจน มีกำรน ำเสนอ ซกัถำม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมอย่ำงชัดเจน 
รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชุม บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำง
น้อย 1 ชัว่โมง และตอ่เน่ืองจนกวำ่กำรประชมุจะแล้วเสร็จ   

 

7. บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และ
กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรท่ีมีข้อมลูส ำคญัเพิ่มเติมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำงกระทนัหนั 
ไมเ่พิม่วำระกำรประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ  ไมจ่ ำกดัสทิธิใน
กำรเข้ำประชมุของผู้ถือหุ้นท่ีมำสำย เป็นต้น  
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8. บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นเข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น กำรประชุมด ำเนินตำมล ำดับขัน้ตอนท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในกำรเลือกตัง้
กรรมกำรผู้ ถือหุ้ นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรได้เป็นรำยบุคคล มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถำมหรือแสดงควำมคดิเห็นโดยกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องตอบข้อซกัถำมอย่ำงเพียงพอ  
 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดส่งแบบฟอร์ม
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท และเสนอ
รำยช่ือกรรมกำรอิสระของบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำมอบฉนัทะให้เข้ำร่วมประชมุ 

 

10. บริษัทฯ จดัให้มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชมุท่ีชดัเจนถกูต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผำ่นเวบ็ไซต์ของบริษัท ภำยหลงัจำกท่ีสง่รำยงำนกำรประชุมให้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะพจิำรณำด ำเนินกำรในด้ำนตำ่งๆ โดยได้พจิำรณำเก่ียวกบั

ขจดัปัญหำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตอย่ำงมีเหตมีุผลและเป็นอิสระ ภำยใต้กรอบ
จรรยำบรรณท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคญั  
 ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน   บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสียให้คณะกรรมกำรทรำบ โดยตดิตอ่แจ้งท่ีเลขำนกุำรบริษัท และมีหน้ำท่ีรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ในกำรประชมุคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้บุคคลท่ีมีสว่นได้ส่วนเสียในกำร
เข้ำท ำรำยกำรใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทงดให้ควำมเห็นและงดออกเสียงลงมตใินรำยกำร
ดงักลำ่ว 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผล ประโยชน์หรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรำยช่ือ และควำมสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ และมลูค่ำของรำยกำร รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรท ำรำยงำนดงักล่ำว โดยได้ถือปฏิบัติตำม
ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบั
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันโดยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียว

โยงกันของบริษัทนัน้จะค ำนึงผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นเป็นส ำคญั และเป็นไปตำมเง่ือนไขรำคำและกำร
แขง่ขนัทำงกำรค้ำโดยทั่วไป โดยรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำตำ่งๆ  เสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arms-Length Basis) 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจะต้องผำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด   
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบและได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนดในรำยงำน และเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วทุกไตรมำสอย่ำงเคร่งครัดรวมทัง้จะด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน จึงก ำหนด

นโยบำยเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท เพ่ือมใิห้บุคลำกรของบริษัททัง้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท น ำ
ข้อมลูภำยในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้ อ่ืนหรือน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมถึงเพ่ือกำรซือ้ขำย  โดยด ำเนินกำรแจ้งให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัททรำบวำ่  

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท จะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท และ
จะต้องไมน่ ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก่็ตำม  เว้น
แตข้่อมลูนัน้บริษัทได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัททรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทท่ี
ได้รับทรำบข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทและ/หรือข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
หลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเล่ียงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้
จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน  ทัง้นี ้ให้รวมถึงคู่สมรส
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทด้วย  โดยผู้ใดฝ่ำฝืนถือว่ำได้
กระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรงโดยบริษัทจะท ำหนังสือตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อักษร และหำกพบว่ำมีกำรปฏิบตัิอีกครัง้ 
จะท ำกำรให้ออกโดยไมจ่่ำยเงินคำ่ชดเชย 

 

หมวดที่  3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในสิทธิและกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้ มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้
เสียตำมสทิธิ เง่ือนไข ข้อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสียได้รับกำรดแูลและปฏิบตัด้ิวยดี  ดงัรำยละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้ น 

โดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของมลูค่ำบริษัทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใสและเช่ือถือได้ 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของพนักงำนในฐำนะผู้สนับสนุนให้แผนงำนต่ำงๆ  ของบริษัทฯ
สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีก ำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบตัิต่อพนักงำนของบริษัทฯ ด้วย
ควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้พฒันำ เสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ี
ดีดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน
ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่พนักงำนในกำร
ปฏิบตังิำนกบับริษัทฯด้วยควำมมัน่คงในอำชีพ 

ผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของผู้บริหำร ในฐำนะผู้ ท่ีมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตัิงำนต่ำงๆ รวมทัง้ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกรอบ ทิศทำง 
และเป้ำหมำยทำงธรุกิจท่ีก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจึงเสนอคำ่ตอบแทนผู้บริหำรท่ี
มีควำมเหมำะสม เป็นธรรม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจและ
ทุ่มเทให้กบักำรบริหำรงำนบริษัทฯจนสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยทำงธรุกิจท่ีก ำหนดไว้ได้ 
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หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส ำคญัของหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทฯในกำรท่ีช่วยสนับสนนุ
และผลกัดนัให้กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯสำมำรถเจริญเตบิโตและบรรลเุป้ำทำงธรุกิจท่ีก ำหนดไว้ได้ 
บริษัทฯจึงปฏิบตัิต่อหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทฯ  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมของทัง้สอง
ฝ่ำย    และปฏิบตัติำมเง่ือนไขข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีตกลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับลกูค้ำเป็นอนัดบัแรกโดยสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกบัลกูค้ำอย่ำงตอ่เน่ืองและ
สม ่ำเสมอและมุง่เน้นท่ีจะปฏิบตัติำมสญัญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้ำอย่ำงโปร่งใสเท่ำ
เทียมและเป็นธรรม และให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
และไมน่ ำข้อมลูดงักลำ่วโดยให้ควำมส ำคญัแก่ลกูค้ำมำใช้เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้ำของบริษัทฯด้วยควำมเป็นธรรม ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีตกลงร่วมกนัอย่ำง
เคร่งครัดทัง้จะไมเ่รียกร้อง ไมรั่บ ไมจ่่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกบัคูค้่ำโดยไมส่จุริต 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด ำเนินธรุกิจโดยยึดถือกรอบกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม โดยมุง่เน้นกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำด้วยกำรพฒันำศกัยภำพและคณุภำพของกำรให้บริกำรไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็น
ควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไม่สจุริตหรือไม่เหมำะสมและไม่มีนโยบำยท่ีจะท ำลำย
คูแ่ขง่ด้วยกำรพดูพำดพงึกลำ่วร้ำยหรือด ำเนินกำรใดๆท่ีไมส่จุริตท่ีเป็นกำรท ำลำยคูแ่ขง่ของบริษัทฯ 

ส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม   โดยไม่กระท ำกำรใดๆ      ท่ีส่งผลเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสทิธิภำพเพ่ือประโยชน์ตอ่ส่วนรวมปฏิบตัแิละให้ควำมร่วมมือ หรือควบคมุให้
มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ี
ก ำกบัดแูล 

ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ค ำนึงถึงกำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงสงัคมเพ่ือสร้ำงคณุภำพชีวติท่ีดีแก่คนในสงัคมและชุมชน
รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังำนทกุระดบัและให้ควำม
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุง่เน้นให้เกิดกำรพฒันำสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม 

หน่วยงานภาค :  บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอย่ำงดีถึงบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผดิชอบของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วย 
รัฐและหน่วย  งำนก ำกบัดแูลท่ีมีตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีควำมตัง้ใจและให้ควำมร่วมมือใน 
งานก ากับ       กำรปฏิบตัติำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของ 
ดูแลอ่ืนๆ               บริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรแบง่เบำภำระของหน่วยงำนเหลำ่นัน้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมอบหมำย 
ที่เก่ียวข้อง   ให้เลขำนุกำรบริษัทฯรับผิดชอบด้ำนกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้

กฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
รำยงำนผลกำรสอบทำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนคณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสิง่แวดล้อม จรรยำบรรณ

ด้ำนกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนุษยชน จรรยำบรรณด้ำนกำรเคำรพทรัพย์สนิทำงปัญญำ ลขิสทิธ์ิกิจกำร และ
จริยธรรมในกำรประกอบธรุกิจ 
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แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษัทฯ ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธรุกิจ และเพิ่ม

ประสทิธิภำพกำรท ำงำน ฉะนัน้จึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนทกุคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
ส่ือสำรภำยใต้ข้อบงัคบัของกฎหมำยค ำสัง่บริษัท และตำมมำตรฐำนท่ีบริษัทก ำหนดซึ่งพนักงำนทุกคนต้องมีวินัยในกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ และอปุกรณ์ส่ือสำรของบริษัทโดยไมส่ง่ผลกระทบในแง่ลบตอ่บริษัทและผู้ อ่ืน และจะต้องไมล่ะเมดิลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อ่ืน ทัง้นีห้ำกบริษัทพบว่ำพนกังำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอย่ำง เป็นธรรม 
ปรำกฏวำ่เป็นจริงจะได้รับกำรพจิำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือโทษทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแตก่รณี 

 

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
กำรด ำเนินธรุกิจบนพืน้ฐำนของกำรเคำรพปฏิบตัติำมกฎหมำยนัน้ เป็นสิง่ท่ีบคุลำกรทกุคนในบริษัท ตะหนกัและให้

ควำมส ำคญัโดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณบริษัท ในคู่มือกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท ท่ีต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบั กฎระเบียบ ข้อก ำหนด และมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั 

บริษัทฯมุ่งเน้นให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตัิต่อกนัและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพืน้ฐำนศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หรือไม่กระท ำให้กระทบสิทธิ
เสรีภำพของบุคคลอ่ืนท่ีขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำยโดยแนวปฏิบัติดงักล่ำวข้ำงต้นเป็นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กร ท่ี
บคุลำกรทกุคนในบริษัท ต้องถือปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครัด ซึ่งหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัติำมก็จะถกูลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรง
แห่งกำรกระท ำและถือเป็นกำรกระท ำผดิทำงวนิยัด้วย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมท่ีอำจมีผลต่อหลักมนุษยชน ในทุกๆ ด้ำน โดยยึดถือ และปฏิบัติตำมข้อ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องโดยบริษัท มีนโยบำยอย่ำงชดัเจนท่ีจะไมจ้่ำงแรงงำนเดก็ ยึดมัน่ในเสรีภำพของกำรนบัถือศำสนำ กำรไม่
เลือกปฏิบตัจิำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสงัคมนอกจำกนีบ้ริษัท ยงัให้ควำมเคำรพ
ต่อหลกัสิทธิมนุษยชนของพนักงำนทุกระดบัชัน้อย่ำงเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น ำข้อมลูส่วนตัวของพนักงำน เช่น 
ประวตัิส่วนตวั ค่ำจ้ำงเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง รับทรำบ โดยยังไม่ได้รับ
อนุญำตจำกพนักงำน และได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรใช้ข้อบงัคบัเก่ียวกับกำรปฏิบตัิงำนจัดท ำเป็นคู่มื อ ให้กับพนักงำนได้
รับทรำบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ผำ่นกำรปฐมนิเทศก่อนเร่ิมปฏิบตังิำน 

 

ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักำรติดต่อกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือกำรแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่ำงกัน ตลอดจนรับฟัง

ควำมคดิเห็นและค ำแนะน ำของผู้ส่วนได้เสียทุกลุ่ม เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในกรณีท่ีผู้ มีส่วนได้เสียไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรมจำก
กำรปฏิบตัิของบริษัท สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชม หรือแจ้งเบำะแสต่อ บริษัทได้หลำยด้ำนทัง้ด้ำนธรรมำภิบำล รวมถึง
พฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้จำกพนักงำนเอง และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนด้วย 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นควำมลบั ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวจะรับรู้เฉพำะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำย และเก่ียวข้องด้วยเท่ำนัน้ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรรับเร่ืองและสอบสวนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โนบริษัทฯ ได้จดัท ำช่องทำงกำรตดิตอ่ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบำะแสดงันี  ้

(1)  เลขำนกุำรบริษัท                  :  E-mail address : thanasa.k@takuni.com 

(2)  ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน      :  E-mail address : CP@takuni.com 

(3)  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล            :  E-mail address : HR@takuni.com 

(4)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 140/1ซอยนำวีเจริญทรัพย์ 

 ถนนกำญจนำภิเษก  แขวงบำงแค เขตบำงแค จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสำร 02-455-2763 

mailto:thanasa.k@takuni.com
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63 
 

 

หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1.  การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัของบริษัทท่ีมีผลตอ่กำรตดัสนิใจของผู้ลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสีย
กับบริษัททัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน น่ำเช่ือถือ ทั่วถึง ทันเวลำ โปร่งใส 
และเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ก ำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ือสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี รวมถึงผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท  

กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ท่ีมีกำรซือ้ ขำย หรือโอนหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. 
ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบตัิ แจ้งเตือนขอควำมร่วมมือจำกกรรมกำร และ
ผู้บริหำรในกำรงดซือ้ ขำย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อตลำด
หลกัทรัพย์ในแต่ละไตรมำส นอกจำกนี ้บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรรำยงำนกำรซือ้ ขำย และกำรถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำร และผู้บริหำรต้องรำยงำนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกครัง้ท่ีมีกำรประชุม และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกไตร
มำส และจะต้องจัดท ำรำยงำนใหม่ทุกปี โดยข้อมลูดงักล่ำวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภำยในบริษัทฯ เท่ำนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลท่ีมี
ควำมเก่ียวข้อง 
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การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีเป็นข้อมลูของบริษัทฯ รวมถึงถึงรำยงำนทำงกำรเงิน และ
สำรสนเทศเร่ืองอ่ืนๆตำมเกณฑ์ท่ี ตลท. และ ก.ล.ต. ก ำหนด  อย่ำงถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อควำมท่ีกระชบั 
เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิกเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัทัง้ด้ำนบวก และด้ำนลบ และผำ่นกำรพจิำรณำกลัน่กรองตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนด 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนั ตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มี
กำรเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ดงันี ้
 - ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล. 
 - แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2) 
 - เวบ็ไซต์ของบริษัท ( www.takuni.com)  
 - ส่ือสำธำรณะตำ่งๆ ได้แก่ หนงัสือพมิพ์  
 - กำรให้ข้อมลูตอ่ผู้ถือหุ้น นกัวเิครำะห์ และนกัลงทนุ ท่ีมำเย่ียมชมกิจกำร และพบปะกบัผู้บริหำร 
 - กำรจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงไปรษณีย์ 
 

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทนุ 
การเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์ 
 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีสนใจอ่ืนๆ สำมำรถสืบค้นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สำธำรณะได้อย่ำงถกูต้อง และรวดเร็ว 
บริษัทได้น ำเสนอข้อมลูส ำคญัตำ่งๆ ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษในเวบ็ไซต์ของบริษัทดงันี  ้

- ข้อมลูบริษัทฯ ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้ำงธรุกิจ และผลิตภณัฑ์ โครงสร้ำงกำรจดักำร เป็นต้น 
- กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วย นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมในกำรประกอบธรุกิจ นโยบำย

กำรควบคมุกำรใช้ข้อมลูภำยใน และ  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีเป็นต้น 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทฯ ข้อมลูทำงกำรเงิน ข้อมลูรำคำหลกัทรัพย์ ข้อมลูผู้ถือหุ้น ข้อมลู

นกัวเิครำะห์ เป็นต้น 
- ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม ประกอบด้วย แนวทำงปฏิบตัด้ิำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิง่แวดล้อม และกิจกรรม ส่ือประชำสมัพนัธ์ตำ่งๆเป็นต้น 
- ขำ่วบริษัท ประกอบด้วย ขำ่วแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ ข่ำวแจ้งส่ือมวลชน ตลอดจนขำ่วจำกส่ือสิง่พิมพ์  
 

นักลงทนุสัมพันธ์  
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงสงูตอ่กำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กับนกัลงทนุจึงมุง่เน้นกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำม
รับผดิชอบ ซ่ือสตัย์ สจุริต นกัลงทนุ นกัวเิครำะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับสำรสนเทศอย่ำงพอเพียง ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
และเท่ำเทียมกนั 
 บริษัทฯ จดัให้มีฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน  และเลขำนกุำรบริษัทฯ เพ่ือเป็นศนูย์กลำงในกำรด ำเนินกิจกรรมนกั
ลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมให้ช่องทำงในกำรส่ือสำรกับนักลงทนุ นกัวเิครำะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
รวมทัง้เปิดโอกำสให้นกัลงทนุได้ซกัถำม ตลอดจนรับทรำบข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทฯ 
 ส ำหรับผู้ ท่ีสนใจ หรือนกัลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูมำยงัฝ่ำยก ำกับกำรปฏิบตังิำน และเลขำนกุำรบริษัท โดย
ตดิตอ่ผำ่นช่องทำงดงันี ้
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หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ ได้กบับริษัท 
โดยเป็นผู้ มีบทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจและมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นไม่เป็นผู้บริหำร
จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด เพ่ือท ำหน้ำท่ี
ถ่วงดลุในกำรออกเสียงพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 6 ชุด คือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม โดยบริษัทได้มี
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดงักล่ำวท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นไว้อย่ำงชดัเจนเพ่ือควำมเป็นอิสระใน
กำรตดัสนิใจและน ำเสนอวสิยัทศัน์ ดงัรำยละเอียดท่ีกลำ่วไว้แล้วภำยใต้หวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่ำน เพ่ือปฏิบตัหิน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้ระบไุว้ 

 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรทัง้สิน้จ ำนวน 8 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตังิำนเป็นไปด้วยควำมคลอ่งตวัโดยมีขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนทัง้สิน้ 3 ท่ำน เพ่ือปฏิบตัหิน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้ระบุไว้ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทัง้สิน้จ ำนวน 3 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตังิำนเป็นไปด้วยควำมคลอ่งตวัโดย
มีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทัง้สิน้จ ำนวน 8 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วย
ควำมคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมทัง้สิน้จ ำนวน 14 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วย
ควำมคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  ให้
เป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้ก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำท่ีและคดัเลือกบคุคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว 

ทัง้นีบ้ริษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบและปฏิบตัหิน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมตคิณะกรรมกำร 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้รำยงำนค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยคำ่ตอบแทนดงักล่ำวต้องได้รับกำรอนุมตัจิำกกำรประชุมผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีท่ีกรรมกำรของบริษัทได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำท่ีและ
ควำมรับผดิชอบเพิม่มำกขึน้ เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสมกับหน้ำท่ีและ
ควำมรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมำยเพิม่มำกขึน้ด้วย ซึ่งต้องพจิำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัทประกอบด้วย 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อักษร โดยนโยบำยดงักล่ำว

ได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์  2560  โดยบริษัทได้ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรเน่ืองจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมี
ควำมมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ส ำหรับกำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนนัน้ บริษัทให้
ควำมส ำคญัเร่ืองกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอกำร
ควบคมุภำยในร่วมกนัเป็นประจ ำทกุปี   เพ่ือให้บริษัทได้ปฏิบตัติำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำนอกจำกนี ้
ภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตำมกฎ
และข้อบงัคบัต่ำงๆ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก ำหนด 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทได้ก ำหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้กำรปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนและผู้บริหำรทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติตำมแนวทำง
ดงักลำ่วอย่ำงเคร่งครัด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำ กำรตดัสินใจใดๆ 

ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธรุกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพจิำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพจิำรณำตดัสนิ รวมถึงไมมี่อ ำนำจอนมุตัิใน
ธรุกรรมนัน้ๆ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและรำยกำรท่ีมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งได้มีกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัดในเร่ืองกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขต่ำงๆ กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งด้ำน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกและส่งรำยงำนตำมระยะเวลำท่ีตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ก ำหนด และได้มีกำรเปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  

รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สำรสนเทศท่ีปรำกฏใน

รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมลู และงบกำรเงินซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนคณุภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยน ำเสนอโดยต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส กำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญำตจำกส ำนักงำน 
กลต. เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และมีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีส ำคญัทัง้ข้อมูลทำง
กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนควำมถูกต้องครบถ้วน สมเหตสุมผล เช่ือถือได้และใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ี
เหมำะสม 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นโดยก ำหนดวำระกำรประชมุท่ีชดัเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททกุครัง้จะมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้จดัท ำวำระต่ำงๆ ของกำรประชมุ
และด ำเนินกำรจดัสง่เอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชมุเพ่ือให้กรรมกำรได้มี
เวลำพิจำรณำและศึกษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรบนัทึกกำรประชมุและจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วให้แก่กรรมกำรบริษัท
เป็นรำยบคุคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุกรรมกำรท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชมุจะเปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทัง้นีใ้นกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้ำร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีถ้้ำคะแนนเสียง
เท่ำกนั ประธำนในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิม่อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

ในปี 2560 บริษัทจดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 7 ครัง้  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำน และเพ่ือให้เกิดควำมมี

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทฯจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บริหำรไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบตัิงำน ผู้ติดตำมควบคมุและประเมินผลออกจำกกัน นอกจำกนีบ้ริษัทฯยังจัดให้มีผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
บริษัทฯมีนโยบำยท่ีจะใช้ผู้ตรวจสอบภำยในโดยวำ่จ้ำงบคุคลภำยนอก (Outsource)  ให้ท ำกำรตรวจสอบและประเมนิระบบ
กำรควบคมุภำยในของบริษัทฯเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท     โดยบริษัทฯได้แต่งตัง้ 
บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด  โดยคณุฤทัยชนก  สภุำพงษ์ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2560 เพ่ือท ำกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรควบคมุทำงด้ำนกำรเงินและ
มีกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นไปตำมแนวทำงท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
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ข้อก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร
ระดบัสงู 
 

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  7 ชุด ได้แก่  
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท  
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2.3 คณะกรรมกำรบริหำร 
2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2.6 คณะกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
2.7 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 
โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร 

ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทควรประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจนก ำกบั
ดแูลให้ คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสทิธิผลภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ด้วยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริตระมดัระวงั ตำม หลกักำรข้อพงึปฏิบตัท่ีิดี เพ่ือเพิม่มลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้
ถือหุ้น  
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือท่ี
ประชมุ คณะกรรมกำรบริษัทแล้วแตก่รณี โดยเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและไม่น้อย
กวำ่ 3 คน  

2. กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 
3. กรรมกำรบริษัทต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนคณุวฒุิ ทักษะวิชำชีพ และควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน โดย

ประกอบด้วย ผู้มีควำมรู้ในธรุกิจของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 คน และด้ำนบญัชีและกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน 
 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบั
กำรด ำเนิน ธรุกิจของบริษัทฯ มีควำมซ่ือสตัย์ตอ่หน้ำท่ี มีวสิยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลำให้กบับริษัทเพ่ือจะได้ปฏิบตัิหน้ำท่ี
อย่ำง เตม็ท่ี และมีอ ำนำจในกำรตดัสนิใจอย่ำงอิสระเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด รวมถึงไมมี่ลกัษณะ
ท่ีแสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมท่ีส ำนักงำน
กลต. ก ำหนด  
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3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบตัรกำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จำก 
สมำคม สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ 
  4. กรรมกำรบริษัทจะไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกวำ่ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีท่ีกรรมกำรคนใดคนหนึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ เกินกวำ่ 5 
บริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำถึงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรท่ำนดงักลำ่ว  

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร (MD) เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือมใิห้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร มี
อ ำนำจบริหำรและอนมุตัวิงเงินไมจ่ ำกดั   
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Compliance) 
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ และปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนให้มีกำร 
ปฏิบตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบริษัท 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีก ำกับดแูลกิจกำรและภำรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมท่ีผู้ ถือหุ้นอนุมัติและตำม
กฎหมำยท่ี ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และมติคณะกรรมกำรบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องใช้วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจและปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
รับผดิชอบ ควำมซ่ือสตัย์สจุริต และควำมระมดัระวงัเพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และมีหน้ำท่ีดงัตอ่ไปนี ้
  1. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบ ริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัท่ีิดี
ส ำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 
  2. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัทฯ ท่ีผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตัิ  
 3. พจิำรณำอนมุตัวิิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธรุกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม รวมถึงทบทวนเปล่ียนแปลงตำม 
ควำมเหมำะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอย่ำงน้อยทกุปี 
  4. ควบคมุและก ำกับดแูล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรให้     เป็นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน 

 5. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทนุ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำทิ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง ทรัพย์สนิท่ีส ำคญั 
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
  6. พิจำรณำอนุมัติโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และ  
คณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีแต่งตัง้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีท่ี  ก ำหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้  จัดกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำว
สำมำรถพจิำรณำและอนมุตัริำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมี ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบั    บริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำม นโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ
และอนมุตัไิว้แล้ว  
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 7. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพ่ือแสดง
ถึงฐำนะ กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ท่ีผำ่นมำ และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนมุตัิ 
  8. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรมอบ
อ ำนำจนัน้ต้องไมมี่ลกัษณะ เป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้บคุคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ำ มี ) ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ /หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ 
ประกำศอ่ืนใดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็น กำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำร
บริษัทพจิำรณำและอนมุตัไิว้แล้ว  
 9. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย  เพ่ือรับผิดชอบและดูแลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองต่ำงๆของบริษัทฯ  ให้
บรรลตุำมเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ขององค์กร  
 10. พจิำรณำกำรจดัสรรเงินก ำไรเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล  และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิำรณำและอนุมตั ิ
 11. แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท เพ่ือรับผดิชอบด ำเนินกำรในด้ำนตำ่งๆ ในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท เช่น 
ทะเบียน กรรมกำร หนงัสือนดัประชมุกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้น  
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  
 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่
ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและ
ปีท่ีสอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ใน
ต ำแหน่งนำนท่ีสดุ นัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
ใหมก่็ได้  
 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอิสระ  
 กรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ท่ี เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ รำยนัน้ๆ 
ด้วย 
  2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี  อ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปี 
 3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบดิำ มำรดำ 
คู่ สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
  4. ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มี อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น  หรือเคย
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เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
  5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ 
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้ นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งเป็น ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำร เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวชิำชีพ นัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  
 7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง กบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  
 8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือน  
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ อย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
 9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น  
หุ้นสว่น ธรุกิจ เจ้ำหนี ้และคูค้่ำ อนัอำจจะท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 10. มีควำมรู้ และเข้ำใจลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี รวมทัง้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเป็น  
ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ 
 11. กรรมกำรอิสระจะต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัททันทีหำกเห็นวำ่มีเหตกุำรณ์ใดๆ ท่ีอำจจะท ำให้ตนต้อง
ขำด คณุสมบตัคิวำมเป็นอิสระในฐำนะกรรรมกำรอิสระ  
 12. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไมเ่กิน 9 ปี 
 13. กรรมกำรอิสระจะต้องไมด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 แห่ง 
  ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดัสินใจด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ โดยสำมำรถตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้  
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำร
ประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น และมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรเพ่ือพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในกำร
ประชมุทกุครำวจะมีกำร ก ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชดัเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชมุท่ีครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัสง่ให้กับ
คณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ โดยในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำร ทุกคนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย นอกจำกนี ้ในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จะมีกำรเชิญ ผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้รำยละเอียดเพิ่มเติม
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ในฐำนะท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ก ำหนดจ ำนวนองค์ ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมี
กรรมกำรอยู่ไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้หมด  
 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นให้คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ ครบถ้วน ต่อเน่ือง และทันเวลำก่อนกำร
ประชุมทุก ครัง้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำท่ีให้
ค ำปรึกษำแก่ คณะกรรมกำรบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกับ ดแูลกิจกำรท่ีดี   จึง
ได้พจิำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ ท ำหน้ำท่ี ตรวจสอบกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัทสอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบตัิงำน  ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี กำร  บริหำรกิจกำรด ำเนินไป
อย่ำงเหมำะสม มีประสทิธิภำพ และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำท่ีใน กำรสอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำม น่ำเช่ือถือ มีกำร เปิดเผยข้อมูล
อย่ำงครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสร้ำงควำม มัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือแก่ผู้ลงทุน
และผู้มีสว่นได้สว่นเสียวำ่มีกำรตรวจสอบและก ำกับดแูลกิจกำรอย่ำงรอบคอบมีควำมยตุิธรรมโปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควร  ก ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 3 คน 
  2. กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย กรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงิน และมีประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหน้ำท่ี 
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ 
  3. ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 4. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกและแตง่ตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
 2. เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัติำมท่ีก ำหนด และมีคณุสมบตัใินลกัษณะเดียวกบัท่ีก ำหนดไว้ในประกำศตลำด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวำ่ด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  3. เป็นผู้ ท่ีสำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยได้
อย่ำง เป็นอิสระ โดยไมอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำต ิสนิท
ของบคุคลดงักลำ่ว 
  4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้อยหนึ่งคนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของ
งบ กำรเงินได้  
 5. เป็นผู้ ท่ีได้รับควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
  6. สำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1 .สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอโดย กำรประสำนงำนกับผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตร
มำส และประจ ำปี และเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
 2.  สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของ
บริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้  
ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี รับผดิชอบ
เก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้อำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำ   จ ำเป็นและเป็น
เร่ืองส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทัง้น ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำร
ควบคมุภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบ บญัชีภำยนอก และหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือบริษัทท่ีปรึกษำตรวจสอบภำยใน 
 3.  สอบทำนกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำด หลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
 4. พจิำรณำ คดัเลือก และเสนอแตง่ตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง  
พจิำรณำคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิตลอดจนประสำนงำน กบัผู้สอบ
บญัชีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำท่ีพบระหว่ำง  กำรตรวจสอบ 
และประเดน็ท่ีผู้สอบบญัชีเห็นวำ่เป็นสำระส ำคญั  
  5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ     รวมทัง้  
เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล  และ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
 6. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพ  
 7. รำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

8. เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่  กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ 
  9. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้บริหำรหรือ
พนกังำน ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชมุหรือสง่เอกสำรท่ีเห็นวำ่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น 
  10. ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรือให้ค ำปรึกษำใน
กรณีจ ำเป็น  
 11. จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
ซึ่ง รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัตอ่ไปนี ้
   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ  

 -  ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของ 
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯ  

   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
   -  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะท่ำน 
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                 - ควำมเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎบตัร  
   -  รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผดิชอบ 
                                 ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 12.  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้ ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตังิำนท่ีอำจเป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรจัดตัง้คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุปี  
 13.  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำร
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยงัคงมีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ       ตอ่บคุคลภำยนอก  
 14. ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ           
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจ มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำน ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร  
  -  รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
  -  กำรทจุริตหรือมีสิง่ผดิปกตหิรือมีข้อบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน  

              -  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ  

 หำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำร  
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั หลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์  
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. คณะกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งเม่ือ 
  (1) ตำย  
  (2) ลำออก  

(3) ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนี ้หรือตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

  (4) พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  
 2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกตอ่ประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้ง    เป็น
หนงัสือ ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมตั ิ โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองกำรลำออก
พร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ ำคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี  
 3. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัท แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมี  
จ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระท่ี
ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี ้ให้บริษัทแจ้งกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร  ตรวจสอบดงักล่ำว
พร้อมเหตผุลของกำรพ้นจำกต ำแหน่งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพจิำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน แผนกำรตรวจสอบภำยใน 

ประจ ำปี (Audit Plan) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และเร่ืองอ่ืนๆ อย่ำงน้อยปี ละ 4  ครัง้ หรือให้ประธำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพเิศษเพ่ือพจิำรณำเร่ืองจ ำเป็นเร่งดว่นอ่ืนๆ ได้ตำมแตจ่ะเห็นสมควร  

2. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ โดยค ำสัง่ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชมุไปยังกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 
วนั ก่อนวนั ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกวำ่
นัน้ก็ได้  

3. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชมุไมน้่อยกวำ่ 2 ใน3 ของจ ำนวนกรรมกำร 
ตรวจสอบท่ีบริษัทแตง่ตัง้จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

4. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไมอ่ยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำ
ประชมุเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ  

5. ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้องระบช่ืุอบุคคลและก ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด   มใิห้
แสดงควำมเห็นและไมมี่สทิธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองนัน้  

6. กำรออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นส ำคญัในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำดอย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็น
ของ กรรมกำรตรวจสอบคนอ่ืนๆ ท่ีมไิด้ลงมตเิห็นด้วยให้น ำเสนอเป็นควำมเห็นแย้งตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

7. ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถดัไปเพ่ือ
ทรำบทกุครัง้  

8. ให้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 
 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท 
2. ในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัตอ่ไปนีซ้ึง้

อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร ตรวจสอบ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำร ตรวจสอบเห็นสมควร  
 (1)   รำยกำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 (2)  กำรทจุริต หรือมีสิง่ผดิปกต ิหรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน  

(3)  กำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยหรือข้อก ำหนดใดๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยอ่ืนท่ี 
เก่ียวข้องกบักำรประกอบธรุกิจของบริษัท 

3. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทถึงสิง่ท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัตอ่ฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกนักับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้ววำ่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขเม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไว้ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ดงักล่ำวโดยไม่มีเหตผุลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งท่ีพบดงักล่ำว โดยตรงต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้  

 
 



 

76 
 

 คณะกรรมการบริหาร 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร  
1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท

หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัขิัน้ต้นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมกำรบริษัท 

3. คณะกรรมกำรบริหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรรมกำรผู้จดักำรไมค่วรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืนมำกกวำ่ 2 แห่ง และไมไ่ด้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทคูแ่ขง่ทำงธรุกิจ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1.  ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย ระเบียบ 

ข้อก ำหนด ค ำสัง่และมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
2.  ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ กำรขยำยกิจกำร ก ำหนด

แผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรเป็นผู้พจิำรณำอนมุตัติอ่ไป 

3.  มีอ ำนำจพจิำรณำอนมุตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมปกตธิรุกิจของบริษัทฯ ตำมระเบียบอ ำนำจอนมุตั ิ
 4.  มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกิจกำรหรือบริหำรงำนของบริษัทฯ และ

ก ำหนดอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนรวมถึงควบคุมก ำกับดแูลให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำรและ/หรือคณะท ำงำนท่ีแตง่ตัง้บรรลตุำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

 5.  ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้และ
ก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสทิธิภำพ 

 6.  พจิำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปี ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรเสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พจิำรณำและอนมุตั ิ 

7. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร และ ภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บคุคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

 8. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆไป  
 

 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรท่ีตน หรือบคุคลท่ีอำจมี
ควำม ขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไมมี่อ ำนำจอนมุตักิำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่วโดยเร่ืองดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อ
ท่ีประชมุ คณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัติอ่ไป ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นไปตำม
ธรุกิจปกต ิและเง่ือนไขกำรค้ำปกต ิซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
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การประชุมกรรมการบริหาร  
1.  คณะกรรมกำรฯ จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ตำมก ำหนดเวลำท่ีเห็นสมควร  
2.  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะครบ

องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก 
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

 3.  กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
 4.  กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่ มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียง เพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
1.  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน (“คณะกรรมกำรฯ”) ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

ได้รับ กำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และก ำหนดให้กรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมกำร  
อิสระ  

2.  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรเป็นกรรมกำรอิสระซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำร บริษัท โดยประธำนคณะกรรมกำรฯ จะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวำระกำรประชุมและด ำเนินกำร
ประชมุ 

 3.  เลขำนกุำรของคณะกรรมกำรฯ จะได้รับกำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรฯ 
 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 ด้านการสรรหา  

1.  พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดไว้ รวมถึงก ำหนดวธีิกำรสรรหำอย่ำงเหมำะสม 

2. พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดบัสงูของ
บริษัทฯ 

3. พจิำรณำกลัน่กรองรำยช่ือ ตรวจสอบประวตัแิละคณุสมบตัติำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
ของผู้ ท่ีจะเสนอช่ือ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพจิำรณำ  

4. พิจำรณำผลงำน คณุสมบตัิ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและสมควรได้รับ
เลือกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ    
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท  

5. พจิำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัขิองกรรมกำรบริษัท 

6. พจิำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดบัสงู  
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7. ปฏิบตัหิน้ำท่ีในเร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 

  ด้านก าหนดค่าตอบแทน  
1.  พิจำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ 

2. พิจำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ำของค่ำตอบแทน ทัง้ส่วนท่ีเป็นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ท่ีจ่ำยให้แก่ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร  และท่ีปรึกษำระดบับริหำรของ
บริษัทฯ  

3. พจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชดุย่อย ผู้บริหำรสงูสดุ พร้อมทัง้น ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัท  พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
1. กรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับ

แตง่ตัง้โดย คณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งตอ่ได้ 

2. หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดตำมวำระ
กรรมกำรคนนัน้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน พร้อมเหตผุลและให้คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีท่ีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้คณะ
กรรมกำรฯท่ีพ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรฯชุด
ใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี 

3. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนแทนภำยใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีจ ำนวนครบตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดโดยบคุคลท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนแทนอยู่ในต ำแหน่ง
ได้เพียงวำระท่ียงัคงเหลืออยู่ของ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนซึ่งตนแทน 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 1. คณะกรรมกำรฯ จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ ตำมก ำหนดเวลำท่ีเห็นสมควร 
2. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะครบ

องค์ ประชุมในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำ
ประชมุเลือก กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3. กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสีย

ลงคะแนน ในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียง เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้
ขำด 
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การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกำร ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วยกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรอย่ำงน้อย 3 คนโดยได้รับกำรแตง่ตัง้จำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ประเมนิควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้  รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอำจมีตอ่องค์กร 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลมุถึงควำมเส่ียงตำ่ง ๆ  ในกำรบริหำรงำน  เพ่ือน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
3. มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมจ ำเป็น 
4. ตดิตำมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง  รวมทัง้วเิครำะห์  ประเมนิผล  จดักำรตดิตำมและรำยงำนอย่ำงเป็น

ระบบ 
5. รำยงำนควำมเส่ียงและข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
6. ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมกำรฯ  จะต้องจดัให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้  ตำมก ำหนดเวลำท่ีเห็นสมควร 
2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ  ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะ

ครบองค์ประชมุ  ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ  หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีได้  ให้กรรมกำรซึ่ง
มำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3. กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั  ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียง  เพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้
ขำด 

 

 คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
กฎบัตรของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ประกอบด้วยกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรอย่ำงน้อย 3 คนโดยได้รับ

กำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

1.ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติให้ครอบคลุมกำรทุจริตในทุกรูปแบบในกำรบริหำรงำน เพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2.ให้กำรสนบัสนนุและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3.มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ตำมควำมจ ำเป็น 
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4.ติดตำมแนวทำงปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต รวมทัง้วิเครำะห์  ประเมินผล  จัดกำรติดตำมและรำยงำนอย่ำง
เป็นระบบ 

5.รำยงำนค ำร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 
 

การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1.คณะกรรมกำรฯ  จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้  ตำมก ำหนดเวลำท่ีเห็นสมควร 
2.ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ  ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะครบ

องค์ประชมุ  ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ  หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีได้  ให้กรรมกำรซึ่งมำประชมุเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3.กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
4.กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ในเร่ืองใด  ไมมี่สทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน  ให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสียง  เพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 
 

 คณะกรรมการความย่ังยืนและกิจกรรมสังคม 
กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม 

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

1.คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคม ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภำคส่วนในองค์กร รวมถึง
บริษัทในเครืออย่ำงน้อย 12 คน 

2.ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคม ได้มำจำกกำรคดัเลือกจำกตวัแทนคณะกรรมกำรควำม
ยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 

รองกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่อำวโุส / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในแต่ละด้ำนหรือเทียบเท่ำเป็น ท่ีปรึกษำ
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมโดยต ำแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี 

2. กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมท่ีพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรคดัเลือกเพ่ือเป็นตวัแทนของฝ่ำยงำน

ตำ่ง ๆ เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมได้อีก 

3. กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมว่ำงลง เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกกำรออกตำมวำระ  ให้

ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคม และคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคม 

พจิำรณำแตง่ตัง้ตวัแทนเพ่ือให้เป็นคณะกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งลง 

4. กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมท่ีประสงค์จะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระจะต้องแจ้งและย่ืน

หนงัสือลำออกตอ่ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 30 วนั 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม  
1.ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และควำม
ยัง่ยืนของบริษัทฯ  

2. ให้ควำมเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยตำมนโยบำย ควำมยั่งยืนและ
กิจกรรมสงัคม 

3. มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนด ำเนินกิจกรรมด้ำนตำ่ง ๆ ได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

4.พจิำรณำจดัท ำงบประมำณและคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและ

ควำมยัง่ยืน เพ่ือเสนอให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผู้จดักำรพจิำรณำอนมุตัิ 

5.อนุมตัิงบประมำณในส่วนท่ีได้รับกำรอนุมตัิจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรแล้ว โดยท ำเร่ือง

เบกิจ่ำยตำมขัน้ตอนระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทฯ 

6.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร และประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมยัง่ยืน

และกิจกรรมสงัคมของบริษัท และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ 

7.สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมในรำยงำนประจ ำปี

ของบริษัทฯ 
 

การประชุม 

1.คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 10 ครัง้แล้วแต่ควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

2.วำระกำรประชมุและเอกสำรกำรประชมุจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชมุ 

3.ในกำรประชมุคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่
จึงจะครบองค์ประชมุ 

4.มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วม
ประชมุ 

5.ให้ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยสง่หนงัสือนัดประชมุ โดยระบุวนั 
เวลำ สถำนท่ี และระเบียบวำระท่ีจะประชุมไปยงัคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมทุกคนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 
วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และ
ก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกวำ่นัน้ได้ 

6.ให้ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธำนในท่ีประชุม นอกจำกประธำน
คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้รองคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็น
ประธำนในท่ีประชุม หรือให้กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงคนใดเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

การรายงาน 
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คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตอ่คณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย
ไตรมำสละ1 ครัง้และจัดท ำข้อมลูในรำยงำนประจ ำปีท่ีเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในปีท่ีผำ่นมำ โดยเปิดเผยรำยละเอียด ดงันี ้

 จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 

 จ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมแตล่ะคนเข้ำร่วมประชุม 

 ผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎบตัรท่ีก ำหนด 

3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยนัน้  คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธำนกรรมกำรบ ริหำร  /

กรรมกำรผู้จัดกำร  และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ  เข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร  กรรมกำรผู้จัดกำรในบริษัทย่อย  
และยงัให้น ำนโยบำย  และแนวปฎิบตัติำ่ง ๆ  ให้บริษัทย่อยน ำไปปฏิบตัเิพ่ือให้กำรปฏิบตังิำนและกำรบริหำรเป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั  สว่นบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสทิธิในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

 

4. การก ากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้
4.1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ 

และจะต้องไมน่ ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตำม  เว้นแตข้่อมลูนัน้บริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

4.2 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของ
บริษัทฯ ท่ีได้รับทรำบข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเล่ียงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
กำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญันัน้ต่อ
บุคคลอ่ืน ทัง้นี ้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำง
ของบริษัทฯ ด้วย  โดยผู้ใดฝ่ำฝืนถือว่ำได้กระท ำผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่ำงร้ำยแรงและมีกำรก ำหนดโทษ
โดยกำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและหำกยงัคงปฏิบตัจิะท ำกำรไลอ่อกโดยไมจ่่ำยคำ่ชดเชย 

 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะจัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครอง
ทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิำวะ ตอ่ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำม มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยกรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ี
ต้องรำยงำนกำรมำถือครอง และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีท ำรำยกำร และจัดส่งส ำเนำ
รำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2560 รวม 6.03  ล้ำนบำท โดย

แบง่เป็นคำ่สอบบญัชี 5.70  ล้ำนบำท และคำ่ตอบแทนอ่ืน 0.33 ล้ำนบำท 

6. การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั โดยในกรณีท่ีบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กับกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกัน
ดงักลำ่ว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  
 

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว และกำรมีเง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ เม่ือ
เทียบเคียงกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของ 

ผู้ประกอบกำรอ่ืนในธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับ
เหตผุลและควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำร
เก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริกำรอ่ืน หรือ รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว และจะปฏิบตัใิห้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทไมมี่นโยบำยกำรให้กู้ ยืมเงินเพ่ือให้บคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์น ำไปประกอบธรุกิจหรือด ำเนินงำนแทนบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้กำรตดัสนิใจเข้ำท ำรำยกำร
ดงักล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรำย โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม   
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การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัตอ่กำรตอ่ต้ำนด้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทฯ 

ยึดมัน่ตอ่กำรประกอบธรุกิจด้วยควำมโปร่งใส  และไมย่อมรับกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  ตรวจสอบได้
ทกุกระบวนกำรและทุกขัน้ตอนกำรท ำงำน รวมถึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรป้องกนักำรกระท ำดงักล่ำว  
บริษัทฯ มีกำรส่ือสำรถ่ำยทอดไปยังพนักงำนทุกระดบั และก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณขององค์กรให้มีควำมตระหนักต่อกำร
กระท ำท่ีเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่ำ กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนท ำลำยธุรกิจ สงัคม และประเทศชำติ 
ดงันัน้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ต้องเกิดจำกหน่วยงำนทุกภำคทกุส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในกำร
ปลกูฝังและสร้ำงเสริมสงัคมไทยให้ปรำศจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 

 ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4 มีนำคม  2557 ได้อนมุตันิโยบำยในกำรตอ่ต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นขึน้ และบริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์และเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ ( Collective Action Coalition : 
CAC ) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตเม่ือวนัท่ี 7 สงิหำคม  2558  

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2559  วนัท่ี 19 มกรำคม  2559  ได้ทบทวนนโยบำย    กำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตฯ  และก ำหนดกฏบตัรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรปฏบตัิ 

 ในระหวำ่งปี  2559  บริษัทฯ  ได้จดัท ำคูมื่อมำตรกำรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น  และกำรประเมนิควำม
เส่ียงเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละหน่วยงำน  ได้มีกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจให้กับ
พนกังำน  ไมใ่ห้มีกำรเรียกร้องหรือด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือให้ได้มำในสนิจ้ำง  รำงวลั  หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเอง และบริษัทฯ  จำกผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1. TAKUNI  จะต้องเป็นองค์กรท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม 

สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนกำรทุจริตคอรัปชั่นทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม  ตลอดจนมีระบบในกำรบริหำรจัดกำร
เก่ียวกบักำรทจุริตในองค์กร และปฏิบตัติำมแนวปฏิบตัท่ีิดีของธรุกิจ 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต รับผดิชอบ    ในกำรปฏิบตัิตำม
หน้ำท่ี ไม่ทุจริตในหน้ำท่ีกำรงำน ไม่กระท ำกำรท่ีขดัต่อกฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจขององค์กร 
ตลอดจนปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสียบนพืน้ฐำนของควำมถกูต้อง    และเป็นธรรม 

3. TAKUNI จะสนบัสนนุและร่วมมือกบัภำครัฐและเอกชนในกำรสร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชัน่  
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ปรำรถนำให้บุคคลำกรของกลุ่มบริษัททกุคน  รวมถึงผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย  ได้ร่วมมือกนัยึดถือปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดควำมยัง่ยืนตอ่สงัคม 
นิยาม 
“ทจุริตคอร์รัปชัน่” หมำยถึง  กำรตดิสนิบน  ไมว่ำ่จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดงันี  ้
1.กำรให้  กำรเสนอ / ให้ค ำมัน่ / สญัญำวำ่จะให้ 
2. กำรรับ  กำรเรียกร้องซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  ซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  หรือเอกชน  

หรือผู้ มีหน้ำท่ีเก่ียวข้องไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  เพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีอันเป็น
กำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธรุกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมเ่หมำะสมในทำงธุรกิจ  ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมำย  ระเบียบ  
ประกำศ  ข้อบงัคบั  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 
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แนวปฏบิัตเิก่ียวกับการป้องกันและการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ  ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  3  ข้อ

ประกอบด้วย 
1. กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ  จัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกับลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยระบเุหตกุำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสงูจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดบัควำมเส่ียงทัง้โอกำสและเกิดผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเหมำะสมกับ
ควำมเส่ียงท่ีประเมนิได้  

2. แนวปฏบิัตเิก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและตดิตามความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ก ำหนดให้แนวปฏิบตัิกบักำรก ำกบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกันและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ สรุปได้ดงันี ้

2.1จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรประเมนิควำมเส่ียงในแต่ละ
หน่วยงำน เช่น กำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซือ้จดัจ้ำง ระบบกำรบนัทึกบญัชี กำรจ่ำยช ำระเงิน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั
และตดิตำมควำมเส่ียงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงในกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม 

2.2 จัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งข้อมูล เบำะแส หรือข้อร้องเรียนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบตัิในกำรป้องกันมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทจุริตคอร์รัปชัน่หรือข้อสงสยั   โดยมีนโยบำยในกำร
คุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูหรือเบำะแส และเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ให้ ข้อมลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มีมำตรกำรตรวจสอบและก ำหนด
บทลงโทษทำงวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกรณีท่ีสำมำรถติดต่อผู้ ให้เบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ บริษัทฯ 
จะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3. แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏบิัตติามแนวทางปฏิบัตใินการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏิบตัแินวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีสว่นเก่ียวข้อง
กบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้

3.1 ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำน ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบตัติำมคู่มือกำรก ำกับดแูล
กิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทฯ ก ำหนดขึน้ ซึ่งรวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมของบริษัทฯ 
จริยธรรมวำ่ด้วยกำรสนับสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ แนวทำงปฏิบตัใินกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยำบรรณ/ข้อพงึปฏิบตัขิองพนกังำน อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.2 จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร และให้ข้อเสนออย่ำงต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีมีนยัส ำคญัและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.3 ก ำหนดให้ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน  รับผดิชอบในกำรทดสอบและประเมนิควำมเส่ียงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชั่น
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้น ำมำตรกำรกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิอย่ำงมีประสิทธิผล ตลอดจนติตำม ทบทวนและ
ปรับปรุงมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตำมล ำดบัอย่ำงทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 

3.4 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมลูจำกกำรตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมีเหตอุันควรให้
เช่ือวำ่มีรำยกำร หรือกระท ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงิน และมีผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯรวมถึง
กำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธรุกิจของบริษัทฯ หรือแนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบั
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กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือข้อสงสยัในรำยกำรทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคมุภำยในคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษัทฯ จัดให้มีกำรส่ือสำรแนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นนี ้โดยเผยแพร่
ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ เช่น อินทรำเน็ตของกลุม่บริษัทฯ และบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้ บคุลำกรของบริษัทฯ รับทรำบโดย
ทัว่กนั 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1. คณะกรรมการบริษัท 
ก ำหนดโยบำยและก ำกับดูแลให้บริษัทฯ  มีระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีมี

ประสิทธิภำพ  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญักับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  และปลกูฝังจนเป็น
วฒันธรรมขององค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ก ำกบัดแูลควบคมุภำยใน  กำรปฏิบตัติำมมำตรกำร  และกระบวนกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับมำตรกำรตอ่ต้ำนกำร

ทจุริตและคอร์รัปชัน่   
3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 สนบัสนนุและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ตำมควำมจ ำเป็น 

 ตดิตำมแนวทำงปฏิบตัใินกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต รวมทัง้วเิครำะห์  ประเมนิผล  จดักำรตดิตำมและ
รำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 

 รำยงำนค ำร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ผู้บริหาร 

ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในกระบวนกำรปฏิบตัิงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำร
คอร์รัปชัน่ในแตล่ะหน่วยงำน 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสมี  4  หน่วยงานคือ 
1. เลขำนกุำรบริษัท 
2. ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตังิำน 
3. ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
1. บริษัทฯ  จะเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแส    ผู้ ร้องเรียน  ผู้ถกูต้องเรียนไว้เป็นควำมลบั 
2. บริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมลูเท่ำท่ีจ ำเป็น  โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั  และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน  

แหล่งท่ีมำของข้อมลูหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับควำมเสียหำย  ด้วยกระบวนกำรท่ีเหมำะสมและ
เป็นธรรม 

3. บริษัทฯ  จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ  อนัไมเ่ป็นธรรมกับผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส  หรือผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ ท่ีให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  ไม่ว่ำจะโดยกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่งงำน  ลักษณะงำน  
สถำนท่ีท ำงำน  สัง่พกังำน  ขม่ขู ่ รบกวนกำรปฏิบตังิำน  เลกิจ้ำง  หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
เป็นกำรปฏิบตัอิย่ำงไมเ่ป็นธรรม 
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บทลงโทษ 
 บคุคลำกรของบริษัท  ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัติำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทุกขัน้ตอนของ
กำรปฏิบตังิำน  ข้อกลำ่วหำเร่ืองกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อำจสร้ำงควำมเสียหำย  เสียช่ือเสียงตอ่บุคคลำกรของบริษัท  และ
ท ำให้ภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ  มวัหมองได้   

บริษัทฯ  จัดให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคคลำกรท่ีไม่ปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
อย่ำงเหมำะสม  กำรลงโทษนีร้วมถึงกำรเลกิจ้ำงงำน  ในกรณีท่ีบริษัทฯ  เห็นวำ่จ ำเป็น  กำรกระท ำใด ๆ  ท่ีฝ่ำฝืนหรือไมเ่ป็นไป
ตำมนโยบำยนี ้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ  ก ำหนดไว้  หรือมีทำตำม
กฎหมำย 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ
ความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยแต่ละ
ท่ำนไมไ่ด้เป็นพนกังำนของบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯให้มีควำม
ถกูต้อง เช่ือถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตัติำมกฏหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สอบทำน
ให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้ำงบริษัท สอบบญัชี  ธรรมนิติ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำตท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.     โดยสำมำรถดรูำยละเอียด
ได้ใน “เอกสแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภำยใน” ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ นำยศกัดิศ์รี  
อ ำพวนั  เป็นผู้ ท่ีมีควำมเหมำะสม  

ในปี 2560 ท่ีปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยในได้จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในแต่ละไตรมำสและประชุม
ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้น ำรำยงำนดังกล่ำวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ำยจัดกำร หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกร รมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นตรงกันว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีประสทิธิภำพเพียงพอ และเหมำะสม
กบัลกัษณะของธรุกิจ โดยไมพ่บข้อบกพร่องของระบบกำรควบคมุภำยในท่ีจะกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัตอ่ควำมถกูต้องและ
ควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน   รวมทัง้กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้บรรลเุป้ำหมำย  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร 
พนกังำน หรือท่ีปรึกษำใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบตัหิน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยซึ่งเป็นไปตำม
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือช่วยในกำรสอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดและแนวปฎิบัติท่ีดีส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ของบริษัท ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) และงบกำรเงินรวม ซึ่งได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีของไทย (Thai 
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ รวมทัง้ได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรจ ำนวน 6 ครัง้ เพ่ือปรึกษำหำรือกนัอย่ำงอิสระถึง
ข้อมลูท่ีมีสำระส ำคญัในกำรจัดท ำงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเหมำะสมของ
วธีิกำรบนัทึกบญัชี ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งบกำรเงิน และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีของไทย ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ ำกำรจัดท ำงบ
กำรเงินเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบตอ่งบกำรเงินดงักลำ่วท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบทำนและตรวจสอบ
แล้ว ซึ่งเป็นรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไมมี่เง่ือนไข 
 

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง และติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกไตรมำส โดยพิจำรณำปัจจัยเส่ียงทัง้ปัจจัยภำยในและภำยนอก โอกำสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียงไว้อย่ำงชดัเจน และได้ส่ือสำรให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยเข้ำใจ รวมทัง้สร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้ทกุ
คนในองค์กรตระหนกัวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นควำมรับผดิชอบร่วมกนัของผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบั 
 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในท่ีผู้ตรวจสอบภำยในได้รำยงำน และพบว่ำมี
ควำมเพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุปัจจยัเส่ียง และมีประสทิธิผลในกำรด ำเนินงำน รวมทัง้มี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจสอบทัง้ในด้ำนบุคลำกรและกำรปฎิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบญัชีท่ีรำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัซึ่งมี
ผลกระทบตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ  
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับปี 2561 ซึ่งได้จัดท ำ
ขึน้ตำมปัจจัยเส่ียงขององค์กร รวมทัง้ก ำหนดขอบเขตกำรปฎิบตัิงำนตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนกำรทำงธรุกิจและกำร
ท ำงำนท่ีมีสำระส ำคญั 
 

การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัตติามกฎหมาย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฎิบตัิตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล พบว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ปฎิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเคร่งครัด และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำท่ียั่งยืน โดยกรรมกำร
บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคณุธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง รวมทัง้ได้จัดท ำ
นโยบำยตอ่ต้ำนคอรัปชัน่อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 

การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถในวชิำชีพและคณุภำพงำนของผู้สอบบญัชีในรอบปีท่ี
ผ่ำนมำจึงเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้นำงณฐ
พร พนัธุ์อุดม ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3430 และ/หรือ นำยไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 
นำยขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3445 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ ำปี 2561 
 

การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
เง่ือนไขท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยึดหลกัควำมสมเหตสุมผล ควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำง
เพียงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดงักลำ่ว 
เป็นปกตทิำงกำรค้ำ มีควำมโปร่งใส ไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น ด้วยเง่ือนไขและรำคำท่ีสมเหตสุมผล 
 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตัิตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ี
ได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงัรอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ 
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ ส ำหรับปี 2560 ถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำม
เส่ียงอย่ำงเหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ี ยวโยงกันอย่ำง
ถกูต้อง มีกำรปฎิบตัติำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและข้อผกูพนัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำร
ปฎิบตัิงำนท่ีสอดคล้องตำมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได้ รวมทัง้มีกำรพฒันำปรับปรุง
ระบบกำรปฎิบตังิำนให้มีคณุภำพดีขึน้และเหมำะกบัสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจอย่ำงตอ่เน่ือง 
 

 
 
(นำยเจริญ ประจ ำแท่น) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 
นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ ณ  วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์  2561 คณุประเสริฐ ภรรยำ บตุร และธิดำ ถือหุ้นใน

บริษัทรวมร้อยละ 51.44 ของทนุช ำระแล้วและคณุประเสริฐด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร  และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร  
ในบริษัท 

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั วีรำ 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 

คณุประสทิธ์ิ ตรีวีรำนวุฒัน์   ซึ่งเป็นหุ้นสว่นผู้จดักำร 
เป็นพ่ีชำยของคณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

บริษัท ปรำณีปิโตรเลียม จ ำกดั 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 
บริษัท มดิเดิลจี จ ำกดั  
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 
บริษัท เอส วี พี กลัปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จ ำกดั 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 

คณุประภศัร์ ตรีวีรำนวุฒัน์   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
 เป็นน้องชำยของคณุประเสริฐ ตรีวีรำนุวฒัน์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมกำร   
ของบริษัทฯ 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 

ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เก่ียวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2560 2559 
รำยได้ 
จำกกำร
จ ำหน่ำยแก๊ส 

- มดิเดลิจี 
 
- ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 
- เอส วี พี  
กลัปพฤกษ์
ปิโตรเลียม 
 
 

TG จ ำหน่ำยก๊ำซ 
LPG  ให้กบับคุคล
ท่ีมีควำมเก่ียวโยง
ดงักลำ่ว  

13.78 
 

6.18 
 
 

4.51 

13.50 
 

6.21 
 
 

3.37 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ โดยรำคำจ ำหน่ำยประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ค่ำน ำ้ก๊ำซและค่ำขนส่ง โดยค่ำ
น ำ้ก๊ำซเป็นรำคำเดียวกับท่ีจ ำหน่ำยให้แก่
ลูกค้ำรำยอ่ืน และค่ำขนส่งเป็นไปตำม
อัตรำท่ีบริษัทก ำหนดไว้ตำมระยะทำงกับ
ลกูค้ำทุกรำย และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่
แตกตำ่งกบักำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ  

รำยได้ 
คำ่ขนสง่ 

-วีรำ 
 
 

GG ให้บริกำร
ขนสง่ก๊ำซ LPG  
ให้กบับคุคลท่ีมี
ควำมเก่ียวโยง
ดงักลำ่ว 

0.19 
 

0.22 
 
 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกตคิำ่ขนส่งเป็นไปตำมอตัรำท่ีบริษัท
ก ำหนดไว้ตำมระยะทำงกับลูกค้ำทุกรำย 
และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับ
กำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ  
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ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เก่ียวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2560 2559 
รำยได้ 
คำ่สนิค้ำ 
และบริกำร 

-มดิเดิลจี 
  

TT  ขำยอะไหล่
อปุกรณ์ระบบแก๊ส 
ให้บคุคลท่ีมีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 
 
 

0.077 
 
 
 

0.09 
 
 
 
 
 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ รำคำขำยอะไหล่อุปกรณ์ติดตัง้
ระบบแก๊ส  เ ป็นไปตำมอัตรำ ท่ีบ ริ ษัท
ก ำหนดไว้กับลูกค้ำทุกรำย และมีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ำกับลูกค้ำ
รำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ
   

รำยได้ 
คำ่สนิค้ำ 
และบริกำร 

- มดิเดลิจี 
 
-วีรำ 
 
-ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 

RE  ให้บริกำร
ตรวจสอบระบบ
ควำมปลอดภยักบั
บคุคลท่ีมีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 

0.006 
 

0.012 
 

0.006 
 
 
- 

0.088 
 

0.007 
 
- 
 
 

0.006 

กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ ค่ำบริกำรตรวจสอบ เป็นไปตำม
อัตรำท่ีบริษัทก ำหนดไว้กับลูกค้ำทุกรำย 
และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับ
กำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ   

รำยได้อ่ืน -มดิเดิลจี 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 
 

TG ให้บริกำรอบรม
พนกังำนบรรจแุก๊ส 
ให้แก่บริษัท
ดงักลำ่ว 

0.005 
 

0.002 
 
 
 
 

- 
 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น ตำมลกัษณะ
กำรท ำธุรกิจท่ีเม่ือมีกำรจัดอบรม จะเชิญ
พนกังำนของสถำนีบริกำรซึ่งเป็นลกูค้ำของ
บริษัทเข้ำร่วม เป็นไปตำมอัตรำท่ีบริษัท
ให้บริกำรลูกค้ำรำยอ่ืน และมีเง่ือนไขทำง
กำรค้ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ำกับลกูค้ำรำย
อ่ืน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกต ิ
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นโยบายและการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 
นโยบายของบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดังนี ้

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร เป็นต้น บริษัทมี
นโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำ รำยกำร
ดงักล่ำว โดยมีเง่ือนไขกำรค้ำและมีรำคำท่ีเป็นธรรม รวมทัง้ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์  เม่ือเทียบเคียงกับกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบุคคล
ทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกับของผู้ประกอบกำรอ่ืนในธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำส ทัง้นี ้หำกมีควำม
จ ำเป็นบริษัทอำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเฉพำะทำงในกำรประเมินรำคำท่ีเป็นธรรม  และปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึง
กำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

 รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จะต้องเป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น มีควำมสมเหตสุมผล มีข้อตกลงและ
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ส ำหรับรำยกำรค ำ้ประกนัอันเน่ืองมำจำกควำมจ ำเป็นในกำร
ขอวงเงินสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจกำร  ซึ่งถือเป็นเง่ือนไขปกติของสถำบนักำรเงินในกำร
ให้สนิเช่ือแก่ธรุกิจ โดยกำรค ำ้ประกนัไมว่่ำจะเป็นในทำงตรงหรือกำรวำงสินทรัพย์ค ำ้ประกนั บริษัทต้องไมมี่คำ่ใช้จ่ำยเกิดขึน้
จำกกำรค ำ้ประกนั และต้องไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด ส ำหรับรำยกำรรับกำรค ำ้ประกัน จะต้องเป็นไปตำมควำม
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุล
และควำมจ ำเป็นตอ่กำรท ำรำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดงักลำ่ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ส ำหรับรำยกำร
ให้และรับกำรค ำ้ประกัน โดยให้ท ำรำยกำรเสมือนท ำกับบคุคลภำยนอก รวมถึ งพิจำรณำรำคำท่ีเป็นธรรมในกำรท ำรำยกำร 
และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธรุกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับทรัพย์สนิหรือบริกำรอ่ืน บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำและให้
ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย  

 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 

ประกำศ ค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
ท่ีส ำคญัของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้กำรตดัสนิใจเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วไมก่่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย  
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับ 
อนุญาตเลขที่ 

ปี 2558 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำยไพบลู ตนักูล 4298 
ปี 2559 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำยไพบลู ตนักูล 4298 
ปี 2560 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำงณฐพร พนัธุ์อดุม 3430 

 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  
  งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 347.12 22.60 286.51 21.08 90.10 11.70 

เงินลงทนุชัว่ครำว 40.65 2.65 69.96 5.15 0.23 0.03 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 349.82 22.77 319.33 23.50 128.87 16.73 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- - - - 84.45 10.96 

 สนิค้ำคงเหลือ - สทุธิ  31.94 2.08 31.62 2.33 43.04 5.59 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22.08 1.44 3.29 0.24 0.65 0.08  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 791.60 51.53 710.72 52.30 347.34 45.09 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                             

 เงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั 9.69 0.63 67.36 4.96 40.46 5.25 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม - สทุธิ - - - - 167.25 21.71 

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ - สทุธิ 116.67 7.60 4.52 0.33 4.86 0.63 

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ –สทุธิ 524.06 34.12 519.55 38.23 203.14 26.37 

คำ่ควำมนิยม 19.38 1.26 19.38 1.43 - - 

 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 9.44 0.61 7.16 0.53 0.72 0.09 

 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 4.15 0.27 4.14 0.30 6.00 0.78 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 61.12 3.98 26.12 1.92 0.60 0.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 744.52 48.47 648.23 47.70 423.03 54.91 

รวมสินทรัพย์ 1,536.12 100.00 1,358.95 100.00 770.37 100.00 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  
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31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีส้ินหมุนเวียน             

เงินเบกิเกินบญัชี - - - - 0.06 0.01 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น   385.98 25.13 162.74 11.98 84.68 10.99 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - - - 214.17 27.8 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

40.08 2.61 45.02 3.31 6.00 0.78 

สว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

2.20 0.14 1.83 0.13 0.79 0.10 

ภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจ่ำย 0.21 0.01 - - 9.88 1.28 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 22.86 1.49 16.76 1.23 0.76 0.10 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 451.33 29.38 226.35 16.65 316.34 41.06 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน              

เงินกู้ ยืมระยะยำว 188.14 12.25 245.46 18.06 28.10 3.65 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน - สทุธ ิ 2.76 0.18 3.79 0.28 3.11 0.40 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.92 0.26 2.72 0.20 1.67 0.22 

หนีส้นิภำษีเงินได้รอตดับญัชี 0.35 0.02 - - 1.01 0.13 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 12.61 0.82 23.00 1.70 4.96 0.64 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  207.78 13.53 274.97 20.24 38.85 5.04 

รวมหนีส้ิน   659.12 42.91 501.32 36.89 355.19 46.11 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น              

  - ทนุจดทะเบียน 600.00 39.06 600.00 44.15 600.00 77.88 

  - ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 400.00 26.04 400.00 29.43 200.00 25.96 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 305.53 19.89 305.53 22.48 106.64 13.84 

สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคมุ
เดียวกนั 

20.64 1.34 20.64 1.52 20.64 2.68 

ส ำรองตำมกฎหมำย 7.09 0.46 5.45 0.40 4.32 0.56 

 ก ำไรสะสม 71.18 4.63 72.57 4.72 83.58 10.85 

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  804.43 52.37 804.19 52.35 415.18 53.89 

  งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 72.57 4.72 53.44 3.48 - - 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  877.00 57.09 857.63 55.83 415.18 53.89 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,536.12 100.00 1,358.95 88.00 770.37 100.00 
 

  งบการเงนิรวมส าหรับ 

งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,925.12 100.00 1,589.19 100.00 1,352.88 100.00 

ต้นทนุขำยและบริกำร 1,734.66 90.11 1,473.90 92.74 1,196.31 88.43 

ก าไรขัน้ต้น  190.47 9.89 115.29 7.25 156.57 11.57 

รำยได้อ่ืน 16.95 0.88 63.55 4.00 11.80 0.87 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  207.42 10.77 178.84 11.25 168.37 12.45 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 18.70 0.97 19.86 1.25 24.20 1.79 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 131.08 6.81 100.22 6.31 61.41 4.54 

ก าไรจากการด าเนินงาน  57.64 2.99 58.76 3.70 82.77 6.12 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 14.29 0.74 9.86 0.62 3.15 0.23 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกบริษัทร่วม - - 20.68 1.30 - - 

สว่นแบง่ก ำไรจำกบริษัทร่วม - - - - 1.23 0.09 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  43.35 2.25 28.22 1.77 80.85 5.98 

ภำษีเงินได้ 8.18 0.42 7.85 0.49 15.47 1.14 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  35.17 1.83 20.37 1.28 65.38 4.83 

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 0.17 0.01 0.43 0.03 0.56 0.04 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  35.00 1.82 19.94 1.25 64.82 4.79 

การแบ่งปันก าไร              

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 25.35 1.32 16.50 1.04 65.38 4.83 

สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคมุ 9.82 0.51 3.87 0.24 - - 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  35.17 1.83 20.37 1.28 65.38 4.83 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม              

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 25.25 1.31 16.28 1.02 64.82 4.79 
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สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคมุ 9.76 0.51 3.66 0.23 - - 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  35.00 1.82 19.94 1.25 64.82 4.79 
 
 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

 ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 43.35 28.22 80.85 

 คำ่เส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 41.96 31.14 16.18 

คำ่เผ่ือด้อยคำ่อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 1.14 - - 

 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) (0.78) (0.12) (0.34) 

 คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือ (1.02) (6.63) 17.77 

  คำ่เผ่ือสนิค้ำล้ำสมยัและเคล่ือนไหวช้ำ (กลบัรำยกำร)       

 (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและ
อปุกรณ์ - สทุธิ 

(2.78) (4.71) (0.03) 

สว่นแบง่(ก ำไร)ขำดทนุจำกบริษัทร่วม - 20.67 (1.23) 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - (25.42) - 

ก ำไรจำกกำรตอ่รองรำคำซือ้ - (0.18) - 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของเงินลงทนุ - (19.26) - 

ผลขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรตีรำคำใหมข่องหลกัทรัพย์ (0.34) 0.04 - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์     (0.26)   - - 

 ดอกเบีย้รับ (3.97) (9.80) (4.69) 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 14.29 9.86 3.15 

  91.60 23.81 111.66 

 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน :       

 - ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (77.94) 66.10 (45.87) 

 - สนิค้ำคงเหลือ 0.71 20.37 0.81 

 - สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1.73) (4.82) (0.48) 

 - สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 8.56 4.97 (0.07) 

 - เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 223.19 (60.83) (72.89) 

 - หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 6.10 10.47 (0.07) 

 - ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1.03 0.79 0.14 

 - หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน (10.38) 3.16 4.14 

 เงนิสดจากการด าเนินงาน  241.14 64.02 -2.63 
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 - ดอกเบีย้จ่ำย (14.29) (9.86) (3.15) 

 - ภำษีเงินได้จ่ำย (39.43) (38.99) (12.26) 

 - รับคืนภำษี 19.54 - - 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  206.97 15.17 (18.04) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน :       

 เงินสดจ่ำยลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - (1.22) (166.01) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 134.74 - 

 เงินจ่ำยซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (161.88) (312.38) (4.79) 

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 3.79 8.92 0.15 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะสัน้ 160.26 59.80 - 

เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว (129.03) (129.57) (0.23) 

 เงินสดรับจำกกำรรับช ำระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- 18.57 30.3 

 ดอกเบีย้รับ 2.66 10.71 3.77 

เงินสดรับจำกกำรรับช ำระเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรอ่ืน - 202.70 - 

เงินสดจ่ำยจำกเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - (181.82) (114.75) 

 เงินฝำกท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 57.67 (26.90) (8.98) 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (66.53) (216.47) (260.54) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ :       

 เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 94.59 214.17 

จ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - (308.76) - 

เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลภำยนอก - 4.00 - 

เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 280.00 - 

 จ่ำยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (62.26) (43.62) (6.54) 

 เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุ - 200.00 - 

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุของบริษัทย่อย   20.34   - - 

เงินสดรับจำกส่วนเกินมลูคำ่หุ้น - 198.88 - 

 จ่ำยเงินปันผล (35.97) (26.16) (24.00) 

 เงินสดจ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน (1.94) (1.18) (1.79) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (79.82) 397.76 181.84 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ - สทุธิ 60.61 196.47 -96.74 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 286.51 90.04 186.78 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 347.12 286.51 90.04 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 

 LIQUIDITY RATIO            

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เท่ำ) 1.75 3.14 1.10 

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่ำ) 1.68 3.00 0.96 

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.27 0.06 (0.07) 

 อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ) 5.83 7.24 12.93 

 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 63.43 50.42 28.22 

 อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 22.87 21.71 18.35 

 ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉล่ีย (วนั) 15.96 16.81 19.89 

 อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ) 17.08 11.91 9.88 

 ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 21.37 30.64 36.96 

 Cash Cycle (วนั) 58.03 36.60 11.15 

  
      

    

PROFITABILITY RATIO      

 อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 9.89 7.25 11.57 

 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 2.25 3.08 5.98 

 อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) 10.75 53.78 (22.31) 

 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 1.82 1.04 4.83 

 อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.04 2.59 4.10 

  
      

    

EFFICIENCY RATIO      

 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 2.42 1.87 9.70 

 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%) 14.75 14.14 9.84 

 อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เท่ำ) 1.33 1.49 2.01 
           

 รายการที่ไม่กระทบเงนิสด        

 ซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์โดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในเจ้ำหนีอ่ื้น) 7.16 6.84 0.16 

ซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนโดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในเจ้ำหนีอ่ื้น) - 0.27 - 

จ ำหน่ำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์โดยสนิเช่ือ (รวมอยู่ในลกูหนีอ่ื้น)   0.12   - - 

 ซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.26 0.25 5.69 

เงินปันผลค้ำงจ่ำย - 6.63 - 
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FINANCIAL POLICY RATIO      

 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.75 0.58 0.46 

 อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.67 0.60 (0.063) 

 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล   (%) 102.76 110.63 91.40 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรของ
บริษัท และบริษัทย่อย โดยสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ กำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กำรขนส่งวัตถุ
อันตรำยและวัสดุก่อสร้ำงทำงบก กำรติดตัง้ระบบก๊ำซ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และกำรให้บริกำรทดสอบและ
ตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม ซึ่งมีโครงสร้ำงรำยได้ดงันี ้

 
 
ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรทัง้สิน้ 1,925.12 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2559 ท่ีมีรำยได้ 

1,589.19 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรรวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ซี 
เอ แซด”) ซึ่งเปล่ียนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2559 ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2559 

กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2560 จ ำนวน 1,079.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2559 ท่ีมีรำยได้ 645.15 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 67.26 ทัง้นีร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลง 
เน่ืองจำกผู้บริโภคมีทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่งมำกขึน้ ประกอบกับกลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบต่อ
ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในภำคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจำกปีก่อน
ด้วย  

หำกพจิำรณำสดัสว่นรำยได้ของกลุม่บริษัท รำยได้จำกกำรจดัหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง ถือเป็นรำยได้หลกัของกลุม่บริษัทโดยในปี 2560 รำยกำรดงักลำ่วคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.17 และ
ร้อยละ 56.05 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั 

 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

การทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภยั 

57.22 61.43 53.75

การรับเหมาก่อสร้าง 1079.05 645.15 259.13

การติดตั้งระบบแก๊ส 3.49 7.92 11.45

การบริการขนส่ง 12.01 14.68 20.99

การจดัจ าหน่าย LPG 773.35 860.01 1,007.57

773.35 860.01 1,007.57 

1079.05 645.15 259.13 
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รายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 

รำยได้รวมของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้อ่ืน โดยรำยได้จำก
กำรขำยถือเป็นรำยได้หลกัของกลุ่มบริษัท คดิเป็นสดัส่วนกว่ำร้อยละ 40 -75  ของรำยได้รวมตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ ทัง้นี ้
ระหว่ำงปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมอยู่ท่ี 1,352.88 ล้ำนบำท 1,589.19 ล้ำนบำท และ 1,925.12 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั คดิเป็นกำรเตบิโตในอตัรำร้อยละ 17.47 และ ร้อยละ 21.14 ตอ่ปี ในปี 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั โดยในปี2560 
ท่ีกลุม่บริษัทมีรำยได้เพิม่ขึน้เกิดจำกกำรกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงเป็นหลกั 

รายได้จากการขายและบริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัท สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 5 กลุม่หลกั ได้แก่ รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รำยได้จำกกำรขนส่งทำงบก รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ
รถยนต์ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ซึ่งรำยได้ทัง้ 5 กลุ่มนัน้ แบ่งแยก
กำรประกอบธรุกิจกนัระหวำ่งบริษัทและบริษัทย่อย  

รายละเอียดรายได้จากการขายและให้บริการจ าแนกตามประเภทธุรกิจ  

 ระหว่างปี 2558 – 2560 สามารถแสดงได้ดังนี ้

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1.   จดัหำและจดัจ ำหน่ำย 

ก๊ำซ LPG 

TG 773.35 40.17 860.01 54.12 1,007.57 74.48 

2.   บริกำรขนสง่ทำงบก GG 12.01 0.62 14.68 0.92 21.00 1.55 
3.  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง TT,CAZ 1,079.05 56.05 645.15 40.59 259.13 19.15 
4. จ ำหน่ำยอปุกรณ์ตดิตัง้

ระบบแก๊ส 

TT 3.49 0.19 7.92 0.50 11.44 0.85 

5. บริกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภยัทำงวศิวกรรม 

RE 57.22 2.97 61.43 3.87 53.74 3.97 

รวมรายได้จากการขาย /
บริการ 

 1,925.12 100.00 1,589.19 100.00 1,352.88 100.00 

- รำยได้จำกกำรขำย  776.85 40.35 867.93 54.61 1,019.00 75.32 
- รำยได้จำกบริกำร  1,148.28 59.65 721.26 45.39 333.88 24.68 
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รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมำจำกกำรด ำเนินงำนของ TG โดย TG เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัตกิำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซ LPG) โดยระหวำ่ง
ปี 2558 – 2560 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG มีกำรปรับตวัลดลงจำก 1,007.57 ล้ำนบำท เป็น 860.01 ล้ำนบำท และ 
773.35 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นกำรลดลงในอัตรำ ร้อยละ 14.65 ในปี 2559 และร้อยละ 10.08 ในปี 2560 ซึ่งเกิดจำกกำรมี
ทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่งมำกขึน้ รวมทัง้กลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ LPG ใน
ภำคขนสง่ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซเชือ้เพลงิด้ำนขนสง่ลดลง  

      รำยละเอียดกำรจ ำหนำ่ยก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวระหวำ่งปี 2558 – 2560 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้  
หน่วย : ตัน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 43,166 48,202 48,775 

อัตราการเตบิโต -10.45 % -1.17 % -11.93% 
รำคำขำยตอ่ตนั 17,916 17,842 20,657 

อัตราการเปล่ียนแปลงราคา 0.41% -13.62% 5.79% 

 

ทัง้นีก้ารปรับตัวลดลงของรายได้จากการจ าหน่ายก๊าซ LPG มีสาเหตุหลักจากปัจจัย 2 ประการ คือ  

(1) ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ลดลง เน่ืองจำกสถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัท่ีลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ผู้บริโภค
ไมน่ิยมใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่  

(2) กำรปรับรำคำขำยของ LPG ตำมรำคำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนก ำหนด 

รายได้บริการขนส่งทางบก 

 รำยได้บริกำรขนสง่มำจำกกำรด ำเนินงำนของ GG โดย GG ท ำหน้ำท่ีให้บริกำรขนสง่วตัถอุนัตรำยและวสัดกุ่อสร้ำง 
ให้แก่ลกูค้ำ โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทัง้สิน้ 29 คนั ในระหว่ำงปี 2558 – 2560 รำยได้ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 59 - 64 ของ 
GG เป็นกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 25 – 30 ล้ำนบำท ในขณะท่ีรำยได้ในกำร
ให้บริกำรขนส่งให้แก่บุคคลภำยนอกในปี 2558 – 2560 มีมลูค่ำเท่ำกับ 21.00 ล้ำนบำท 14.68 ล้ำนบำท และ 12.01 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 0.62 – 1.55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ปัจจบุนั 
GG มีกำรขยำยกำรให้บริกำรขนส่งวตัถุอนัตรำยอ่ืนนอกจำกก๊ำซ LPG เช่น ขนส่งแอมโมเนีย ขนส่งวสัดกุ่อสร้ำง เพ่ือรักษำ
ยอดขำยโดยรวมไมใ่ห้ลดลงตำมรำยได้จำกกำรขนสง่ LPG  

 ส ำหรับรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งแก่บุคคลภำยนอกซึ่งแสดงในงบกำรเงินรวมปี 2560 จ ำนวน 12.01 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปีก่อนท่ีมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกท่ีมีอยู่ 14.68 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.19 เน่ืองจำกให้บริ กำร
ขนส่ง LPG จำกปตท.ไปคลงัต่ำงจังหวดัแก่ลกูค้ำลดลง ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริกำรขนส่งแอมโมเนียเพ่ือทดแทนรำยได้
ขนส่งก๊ำซ LPG ท่ีลดลงอย่ำงต่อเน่ือง และรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 
5.73 ล้ำนบำท  
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รายได้จากการติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

 รำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ด ำเนินกำรโดย TT โดย TT เป็นผู้ ให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 
ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ รำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์มีมลูค่ำและสดัส่วนลดลง
อย่ำงตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ จำกสดัสว่นร้อยละ 0.85 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัทในปี 
2558 เหลือเพียงร้อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.22 ในปี 2560 

กำรปรับตวัลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซและอปุกรณ์ของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองเป็นผลมำจำก
กำรลดลงในส่วนของกำรติดตัง้ระบบก๊ำซของรถยนต์เป็นหลกั เกิดจำกกำรลดลงของจ ำนวนรถยนต์ท่ีมำติดตัง้ เน่ืองจำก
รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลง จึงท ำให้ไมมี่แรงจงูใจในกำรตดิตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 

รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้าง 

            รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงด ำเนินกำรโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีเก่ียวกบั LPG 
สว่น CAZ จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊ส ในลกัษณะ Engineering Procurement Construction ทกุชนิด 

รำยได้จำกธรุกิจรับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้เน่ืองจำกซี เอ แซดเปล่ียนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมเป็นบริษัทย่อย ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2559 ซึ่งมีผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนั
และแก๊สในปี 2560 ทัง้ 12 เดือน จำกเดมิท่ีปี 2559 รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนธนัวำคม
เท่ำนัน้ โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊สส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้ 564.42 ล้ำนบำทจำกปีก่อน 
เน่ืองจำกกลุม่ลกูค้ำมีกำรขยำยโรงงำนมำกขึน้ นอกจำกนีใ้นระหวำ่งปี 2560 กลุม่บริษัทยงัรับรู้รำยได้ตำมขัน้ควำมส ำเร็จของ
งำนจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัเป็นงวดสดุท้ำย จ ำนวน 44.54 ล้ำนบำท  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊สท่ีอยู่ระหวำ่งก่อสร้ำงและยงั
ไมรั่บรู้รำยได้ จ ำนวน 755.07 ล้ำนบำท และได้ลงนำมในสญัญำวำ่จ้ำง (ตำมท่ีแจ้งขำ่วกำรรับงำนก่อสร้ำงผำ่นเวบ็ไซด์ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) แล้วอีกจ ำนวน 639.77 ล้ำนบำท  

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม 
 รำยได้จำกกำรบริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ด ำเนินกำรโดย RE โดย RE ท ำหน้ำท่ี
ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุปกรณ์ท่ีมีแรงดัน โดยระหว่ำงปี 2558 – 2560 มีรำยได้
เท่ำกับ 53.75 ล้ำนบำท 61.43 ล้ำนบำทและ 57.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 3 - 4 ของรำยได้
จำกกำรขำยและให้บริกำรของกลุ่มบริษัท  โดยรำยได้ท่ีลดลงในปี 2560 เน่ืองจำกให้บริกำรทดสอบในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลลดลง ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปใน
ภมูภิำคตะวนัออกตัง้แตป่ลำยปี 2559 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเพิม่รำยได้จำกลกูค้ำกลุม่ใหม ่

รายได้อื่น 
รำยได้อ่ืนของกลุม่บริษัทส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 16.95 ล้ำนบำท ประกอบด้วยดอกเบีย้รับจำกเงินลงทนุระยะสัน้ 

ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรัพย์ท่ีเลกิใช้งำนแล้ว และรำยได้จำกกำรให้เช่ำคลงัเพ่ือส ำรองก๊ำซ ทัง้นีร้ำยได้อ่ืนของกลุม่บริษัทในปี 
2559 จ ำนวน 63.55 ล้ำนบำท ประกอบด้วยก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั) 
จ ำนวน 25.42 ล้ำนบำท และก ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกกำรปรับมลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในซี เอ แซด สว่นท่ีมีอยู่เดมิก่อนกำร
ซือ้ธรุกิจเพิม่ จ ำนวน 19.26 ล้ำนบำท 
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ต้นทุนขาย/บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

การขายก๊าซ LPG 

 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยก๊ำซท่ีส ำคญัคือ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่ำขนส่งเข้ำคลัง และค่ำบริกำรผ่ำนคลงั และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  ซึ่งประกอบด้วย ค่ำขนส่งก๊ำซไปยังลกูค้ำ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน และค่ำเส่ือมรำคำ 
โดยบริษัทฯ ยงัคงรักษำอตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรับกำรขำยก๊ำซ LPG ตำมกลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีไมเ่น้นกำรตดัรำคำขำย อย่ำงไร
ก็ตำมบริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้ในปี 2560  สว่นใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนักงำน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.56  ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เน่ืองจำกกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี และมีบุคลำกรในกำร
ท ำงำนเพิม่ขึน้   ท ำให้อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ลดลงเป็นร้อยละ  0.88  จำกปี 2559 ท่ีมีอตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนร้อยละ 1.34   

การบริการขนส่ง 

ต้นทุนในกำรให้บริกำรขนส่ง ประกอบด้วย ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขนส่ง ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
และคำ่เส่ือมรำคำรถขนสง่ โดยในปี 2560 คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำนลดลงร้อยละ 17.75 จำกปีก่อน เน่ืองจำกมีบคุลำกรท่ี
เกษียณอำยุ ซึ่งบุคลำกรท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเพียงพอต่อกำรให้บริกำร กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้สรรหำบุคลำกรเพิ่ม ส่งผลให้อัตรำ
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 16.36  ของรำยได้จำกกำรบริกำรจำกปี 2559 ท่ีมีอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละ 9.78  ของรำยได้จำกกำรบริกำร 

การรับเหมาก่อสร้าง 

ต้นทนุในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงนัน้ ต้นทนุหลกัจะประกอบด้วย ต้นทนุคำ่วสัดงุำนก่อสร้ำง ต้นทนุคำ่แรงงำน 
ทัง้ส่วนของพนักงำนและค่ำจ้ำงเหมำ ต้นทุนค่ำออกแบบ ค่ำท่ีปรึกษำ ค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ ส ำหรับงำน
รับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั ต้นทุนค่ำวสัดงุำนก่อสร้ำงและค่ำแรงงำนถือเป็นต้นทุนหลกัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82.98 
ของต้นทนุคำ่บริกำรทัง้สิน้   

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับปี 2560 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 4.71 ของรำยได้จำก
กำรให้บริกำรจำกปี 2559 ท่ีมีอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 1.72 ของรำยได้จำกกำรบริกำร เน่ืองจำกในปี 2559 กลุม่
บริษัทรับรู้ผลขำดทนุงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัจ ำนวน 24.32 ล้ำนบำทเป็นต้นทนุคำ่บริกำรเน่ืองจำกมีควำมเ ป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีต้นทุนค่ำก่อสร้ำงโดยรวมสูงกว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำร อย่ำงไรก็ดี เม่ือเสร็จสิน้โครงกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัในปี 2560 พบวำ่ผลขำดทนุท่ีเคยรับรู้ไว้มำกเกินไปจ ำนวน 6.78 ล้ำนบำทจึงมีกำรกลบัรำยกำรดงักล่ำวใน
ระหวำ่งปี  

การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวศิวกรรม 

ต้นทุนในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
พนกังำน และคำ่วสัดสุิน้เปลือง เป็นหลกัโดยคดิเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 49.16  ของต้นทนุในกำรให้บริกำรทัง้หมด ทัง้นี ้
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรมไปในภูมิภำคตะวนัออก โดยมีบุคลำกรท่ีเช่ียวชำญซึ่งได้รับกำรรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดบั 3 
เพิม่ขึน้อีก 2 ท่ำน ประกอบกบัมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและพฒันำเพ่ือรักษำคณุภำพของบคุลำกร ท ำให้คำ่ใช้ในกำรขำย
และบริหำรเพิม่ขึน้ร้อยละ 32.93  จำกปีก่อน สง่ผลให้อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ลดลง เป็นร้อยละ 1.12  ของ
รำยได้จำกกำรบริกำรจำกปี 2559 ท่ีมีอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 13.85 ของรำยได้จำกกำรบริกำร 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
  กลุ่มบริษัทไม่มีส่วนแบง่ขำดทุนจำกเงินลงทนุในปี 2560 เน่ืองจำกได้ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์
โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด) ตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2559  

 

ความสามารถในการท าก าไร 

กลุ่มบริษัทมีก ำไรขัน้ต้นส ำหรับปี 2560 ตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 190.47 ล้ำนบำท คิดเป็น 9.89% ของรำยได้
เพิ่มขึน้จำกปี 2559 ท่ีมีก ำไรขัน้ต้นรวม 115.29 ล้ำนบำท คิดเป็น 7.25% ของรำยได้ ถือเป็นกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.64 
เน่ืองจำกปี 2559 มีกำรรับรู้ผลขำดทุนงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยั แต่มีกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนท่ีรับรู้ไว้มำกเกินไป
ออกในปี 2560 

 ส ำหรับก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2560 จ ำนวน 25.35 ล้ำนบำท คดิเป็น 1.32% ของรำยได้ เพิม่ขึน้
จำกปี 2559 ท่ีมีจ ำนวน 16.50 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.04% ของรำยได้ ถือเป็นกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.64 เน่ืองจำกผลขำดทุน
งำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยู่อำศยัดงัท่ีอธิบำยข้ำงต้น ประกอบกบัรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มนัและแก๊ส
เพิม่ขึน้สง่ผลให้สดัสว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรตอ่รำยได้ลดลง อตัรำก ำไรสทุธิส ำหรับปีจึงเพิม่ขึน้  

ส่วนประกอบของทรัพย์สิน  

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 770.38 ล้ำนบำท  1,358.96 ล้ำนบำท และ 1,536.12 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสว่นประกอบของสนิทรัพย์ท่ีส ำคญัแสดงได้ดงันี  ้

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสด/รำยกำรเทียบเท่ำ 347.12 22.60 286.51 21.08 90.10 11.70 

เงนิลงทนุชัว่ครำว 40.65 2.65 69.97 5.15 0.23 0.03 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 349.82 22.77 319.33 23.50 128.87 16.73 

สนิค้ำคงเหลือ 31.94 2.08 31.62 2.33 43.04 5.59 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม - - - - 84.45 10.96 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22.08 1.44 3.29 0.24 0.65 0.08 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - - 167.24 21.71 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุสทุธิ 116.67 7.60 4.52 0.33 4.86 0.63 

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 524.06 34.12 519.55 38.23 203.14 26.37 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 103.77 6.76 124.16 9.14 47.79 6.20 

รวมสินทรัพย์ 1,536.12 100 1,358.95 100 770.38 100 

 

สนิทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำ และท่ีดนิ อำคำรและ
อปุกรณ์ โดยสนิทรัพย์ 3 รำยกำรหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 79 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวำคม 
2560 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,536.12 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2559 จ ำนวน 177.16 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 13.04 
เน่ืองจำก 
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- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนุชัว่ครำว และเงินฝำกธนำคำรท่ีตดิภำระค ำ้ประกนั ลดลงจำกปีก่อน 
เน่ืองจำกในระหวำ่งปี 2560 กลุม่บริษัทน ำเงินไปลงทุนซือ้ท่ีดนิเพ่ือพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ (บนัทึกเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือ
กำรลงทนุ) ทัง้นี ้ เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนัลดลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนทรัพย์สนิค ำ้ประกนักบัสถำบนั
กำรเงินเป็นท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำงแทน 

- ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ำยของกลุม่บริษัทส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 60.66 ล้ำนบำท (ซึ่งบนัทึกเป็นสนิทรัพย์อ่ืน) 
เพิม่ขึน้จำกกำรให้บริกำรในระหวำ่งปี จำกปี 2559 ท่ีมีอยู่จ ำนวน 48.50 ล้ำนบำท (ซึ่งบนัทึกรวมในลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนี ้
อ่ืน)  

- อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ เพิม่ขึน้จำก 4.52 ล้ำนบำทเป็น 116.67 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุม่บริษัทได้ซือ้ท่ีดนิ
ระหวำ่งปีเพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ มลูคำ่ 93.45 ล้ำนบำท และรับโอนกรรมสทิธ์ิอำคำรห้องชดุพกัอำศยั
จ ำนวน 12 ห้อง มลูคำ่ 17.53 ล้ำนบำท  

- ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์เพิม่ขึน้จำก 519.55 ล้ำนบำทเป็น 524.06 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในระหวำ่งปีมีกำรซือ้
อปุกรณ์ท่ีใช้ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภยั เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจ  และซือ้รถบรรทกุแอมโมเนียส ำหรับงำน
ให้บริกำรขนสง่ 

 
- ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพิม่ขึน้จำก 310.19 ล้ำนบำท เป็น 349.82 ล้ำนบำท เน่ืองจำกลกูหนีก้ำรค้ำ และรำยได้

ค้ำงรับของงำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนัเพิม่ขึน้จ ำนวน 70.06 ล้ำนบำท ตำมปริมำณงำนก่อสร้ำงท่ีเพิม่ขึน้ ประกอบกบัลกูหนี ้
กำรค้ำจำกธรุกิจขำยแก๊สท่ีเพิม่ขึน้ 16.16 ล้ำนบำท เน่ืองจำกสภำพคลอ่งของลกูหนีบ้ำงรำยสง่ผลตอ่กำรรับช ำระเงินของกลุม่
บริษัท ทัง้นีมี้กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุม่บริษัทแล้ว  

 

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 75.54 21.59 58.39 18.29 44.36 34.42 

TT 1.95 0.56 15.19 4.75 59.06 45.83 

RE 13.98 4.00 27.82 8.71 22.22 17.24 

GG 2.98 0.85 3.77 1.18 3.23 2.51 

CAZ 255.26 72.97 214.16 67.07 - - 

TL 0.11 0.03 - - - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 349.82 100 319.33 100 128.87 100 

ณ สิน้ปี 2558 - 2560 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่ำเท่ำกับ 128.87 ล้ำนบำท 319.33 ล้ำน
บำทและ 349.82 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 16 - 23 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตลอด
ช่วงเวลำ 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ โดยลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำย
ล่วงหน้ำ รำยได้ค้ำงรับและรำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกช ำระ ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำถือเป็นส่วนประกอบหลกัของลกูหนีก้ำรค้ำและ
ลกูหนีอ่ื้น  

ลูกหนีก้ำรค้ำของ TG ส่วนใหญ่เป็นสถำนีบริกำรก๊ำซท่ีกระจำยอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรให้
ระยะเวลำสินเช่ือแก่สถำนีบริกำร 7 - 10 วนั ในส่วนของลกูหนีก้ำรค้ำของ TT นัน้ ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีเกิดจำกงำน
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ระบบท่ออุตสำหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์นัน้ TT รับช ำระจำกลกูค้ำเป็นเงินสดเม่ือท ำกำรติดตัง้
แล้วเสร็จ ในสว่นของ RE นัน้ ณ สิน้ปี 2560 สว่นใหญ่ประกอบด้วยลกูหนีก้ลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม รถขนสง่ และผู้ค้ำน ำ้มนั
เชือ้เพลิง ตำมมำตรำ 7 ซึ่งมีระยะเวลำกำรให้สินเช่ือ 30 -45 วนั ส่วนลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นของ CAZ ประกอบด้วย
ลกูหนีก้ำรค้ำจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง ซึ่งมีระยะเวลำสนิเช่ือ 30-45 วนั และรำยได้ค้ำงรับจำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
จ ำนวน 89.61 ล้ำนบำท  

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยกำรวเิครำะห์ยอดลกูหนีต้ำมระยะเวลำกำรค้ำง
ช ำระ ประกอบกับกำรพิจำรณำยอดลูกหนีร้ำยตัว ทัง้นี ้กรณีลูกหนีค้งค้ำงช ำระนำนเกิน 18 เดือน และมีมูลค่ำเกินกว่ำ 
500,000 บำท กลุ่มบริษัทมีนโยบำยด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกรณีลกูหนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้องจะพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูเป็นรำยๆ ไปโดยอตัรำคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของกลุม่บริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้ 

ค้างช าระเกินก าหนด (เดือน) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

6 - 9 เดือน 25% 
9 – 12 เดือน 50% 

12 – 18 เดือน 75% 
มำกกวำ่ 18 เดือน 100% 

  ลูกหนีก้ารค้าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ามารถแสดงได้ดังนี ้

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 184.48 79.23 155.57 77.98 33.82 59.22 

เกินก าหนดช าระ             

-   น้อยกวำ่ 3 เดือน 39.78 17.09 34.35 17.22 16.14 28.25 

-   เกินกวำ่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน 2.43 1.04 6.05 3.03 1.38 2.42 

-   เกินกวำ่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน 4.59 1.97 1.47 0.74 1.31 2.29 

-   เกินกวำ่ 12 เดือน 1.56 0.67 2.07 1.03 4.47 7.82 

รวม 232.84 100 199.51 100 57.13 100 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.85)   (3.63)   (1.18)   

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 229.99   195.88   55.95   

 

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ประมำณร้อยละ 90 ของลกูหนีก้ำรค้ำของกลุ่มบริษัท เป็นลกูหนีท่ี้ยัง
ไม่ครบก ำหนดช ำระ หรือเกินก ำหนดช ำระน้อยกว่ำ 3 เดือน ซึ่งอำจเกิดจำกรอบระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระ ส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำท่ีเกินกว่ำ 3 เดือนส่วนใหญ่คือ ลกูหนีก้ำรค้ำสถำนีบริกำรท่ีผิดนัดช ำระค่ำแก๊สของ TG ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้องให้
ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร  ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 2.85 ล้ำนบำท 
ตำมนโยบำยกำรตัง้ส ำรองตำมอำยหุนีแ้ล้ว  
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สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัท มีสินค้ำคงเหลือเป็นมลูค่ำ 43.03 ล้ำนบำท 31.62 ล้ำนบำท และ 31.94  ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั โดยสนิค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทมีกำรปรับตวัลดลงอย่ำงตอ่เน่ืองจำกประมำณร้อยละ 5.59  ของสนิทรัพย์
รวมในปี 2558 เป็นร้อยละ 2.08 ของสินทรัพย์รวมในปี 2560 โดยสินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัท ได้แก่ แก๊ส LPG ซึ่ง TG ท ำ
กำรส ำรองตำมกฎหมำย รวมถึงเก็บเพ่ือเตรียมจ ำหน่ำยท่ีคลงัของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัพจิิตรและจงัหวดัปทมุธำนี ทัง้นีก้ำรลดลง
ในสินค้ำของ TT ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊สในรถยนต์ เกิดจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำคงเหลือ
เน่ืองจำกคำดวำ่ธรุกิจนีไ้มส่ำมำรถสร้ำงรำยได้ได้ในอนำคต 

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 22.31 69.85 24.7 78.12 28.86 67.07 

TT 4.66 14.59 5.23 16.54 12.03 27.96 

RE 2.40 7.51 0.62 1.96 1.65 3.83 

GG 0.05 0.16 0.09 0.28 0.49 1.14 

CAZ 2.52 7.89 0.98 3.1 - - 
สินค้าคงเหลือ 31.94 100 31.62 100 43.03 100 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองสินค้ำล้ำสมยั โดยกำรพิจำรณำจำกระยะเวลำท่ีถือสินค้ำไว้ในมือ 
ประกอบกับกำรพิจำรณำประเภทและอำยกุำรใช้งำนของสินค้ำ กลุ่มบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองสินค้ำเส่ือมสภำพ 
โดยกำรพจิำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยสงูสดุท่ีเกิดขึน้จำกวธีิกำรด ำเนินกำรกบัสนิค้ำเส่ือมสภำพเพ่ือให้สำมำรถน ำกลบัมำใช้งำนไ ด้ 
หรือมลูคำ่ท่ีคำดวำ่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ส ำหรับสนิค้ำประเภทนัน้ๆ ณ 31 ธนัวำคม 2560 กลุม่บริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือ
กำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือ เป็นมลูคำ่เท่ำกบั 11.86 ล้ำนบำท  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในปี 2560 กลุม่บริษัทไมมี่เงินลงทนุในบริษัทร่วม เน่ืองจำกได้จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โครำช 

เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั) ตัง้แตว่นัท่ี 30 มถินุำยน 2559  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 89.60 17.10 94.74 18.24 98.99 48.73 

TT 60.38 11.52 63.61 12.24 64.85 31.92 

RE 18.94 3.61 10.78 2.07 5.42 2.67 

GG 40.36 7.70 33.7 6.49 32.17 15.84 

NM - - - - 1.71 0.84 

CAZ 314.78 60.07 316.72 60.96 - - 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 524.06 100 519.55 100 203.14 100 
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ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 203.14 ล้ำนบำท 519.55 ล้ำนบำท และ 
524.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มขึน้มำกในปี 2559 เน่ืองจำกมีกำรซือ้ท่ีดิน อำคำรและ
อปุกรณ์ของ CAZ เพ่ือใช้ในกำรประกอบกิจกำร ประกอบกบักำรซือ้รถบรรทุกแอมโนเนียส ำหรับกำรให้บริกำรขนสง่ และกำร
ซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภยั เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจในระหวำ่งปี 2560 
 

โครงสร้างของเงนิทุนบริษัท   
     ณ สิน้ปี 2559 – 2560 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงนิทุน ตามรายละเอียดดังนี ้ 

  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 385.98 25.13 162.74 11.98 84.68 10.99 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - - - 214.17 27.8 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 44.91 3.54 48.11 3.54 22.25 2.89 

เงินกู้ ยืมระยะยำว 228.22 21.37 290.48 21.37 34.10 4.43 

รวมหนีส้นิ 659.12 42.91 501.33 36.89 355.20 46.11 

รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 877.00 57.09 857.63 63.11 415.18 53.89 

หนีสิ้น/ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.75   0.58   0.85   

กลุม่บริษัทฯ มีโครงสร้ำงเงินทนุมำจำกสว่นของผู้ถือหุ้นและกำรก่อหนี ้โดยมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือหุ้นอยู่
ท่ีระดบั 0.85 เท่ำ และ 0.58 เท่ำ และ 0.75 เท่ำ ณ สิน้ปี 2558 – 2560 ตำมล ำดบั โดยในปี 2560 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิจำก
กำรด ำเนินงำน ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีกำรปรับตัวเพิ่มขึน้จำก 857.63 ล้ำนบำท เป็น  877.00 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั 

ในสว่นของกำรก่อหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมเท่ำกบั 355.20 ล้ำนบำท 501.33 ล้ำนบำท 
และ 659.12 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46.11 ร้อยละ 36.89 และ ร้อยละ 42.91 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ 
โดยหนีส้ินหลกัของกลุ่มบริษัทสำมำรถจ ำแนกได้เป็น  2 รำยกำร คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมระยะยำวจำก
ธนำคำร 

1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ จำก 162.74 ล้ำนบำท เป็น 385.98 ล้ำนบำท เน่ืองจำกยอดเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และ
รำยได้รับล่วงหน้ำของงำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั เพิ่มขึน้จ ำนวน 206.26 ล้ำนบำท  ตำมงำนรับเหมำก่อสร้ำงท่ี
เพิม่ขึน้  

2) กลุ่มบริษัทจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 62.26 ล้ำนบำท ซึ่งกู้มำเพ่ือลงทุนในท่ีดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจ ทัง้กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรขนส่ง และกำรให้บริกำร
ทดสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรม 
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รายจ่ายลงทุน 

กลุม่บริษัทมีเงินลงทุนในสนิทรัพย์ถำวรเพิ่มขึน้จำก 519.55 ล้ำนบำทในปี 2559 เป็น 524.06 ล้ำนบำทในปี 2560 
จำกกำร ซือ้รถบรรทกุแอมโนเนียส ำหรับงำนให้บริกำรขนสง่ และกำรซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในงำนทดสอบระบบควำม
ปลอดภยั เพ่ือรองรับกำรเตบิโตของตลำดดงักลำ่วอย่ำงเพียงพอ 

แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 

ในสว่นของควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงของเงินทนุ เม่ือพจิำรณำประกอบกบัแหลง่ท่ีมำและแหลง่ใช้ไปของเงินทุน
พบวำ่ กลุม่บริษัทมีกำรกำรจัดหำสนิทรัพย์ระยะยำวโดยใช้แหลง่เงินทนุระยะยำวทัง้จำกกำรก่อหนี ้และสว่นของผู้ถือหุ้นเป็น
หลกั และมีควำมเหมำะสม ดงัจะเห็นได้จำก ณ สิน้ปี 2558 – 2560 กลุม่บริษัทใช้กำรจดัหำเงินทนุจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและ
เงินกู้ ยืมระยะยำว ซึ่งมีสดัส่วนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 44.23 ร้อยละ 73.29 และร้อยละ 60.79 ของสินทรัพย์รวม เพ่ือใช้ในกำร
ลงทนุระยะยำว อันได้แก่ ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ในสดัส่วนท่ีต ่ำกว่ำ คือร้อยละ 26.37 ร้อยละ 38.23 และร้อยละ 34.12 ของ
สินทรัพย์รวมในแตล่ะช่วงเวลำ  

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท 

จำกโครงสร้ำงของเงินทุนประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งท่ีมำและแหล่งใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มตำมท่ีได้กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทมีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีใช้เงินลงทุนระยะยำวบำงส่วนไปใช้ในกำรจัดหำ
สนิทรัพย์หมนุเวียนระยะสัน้ และเม่ือพจิำรณำรำยละเอียดของสินทรัพย์หมนุเวียนนัน้ พบวำ่สว่นหนึ่งเป็นเงินสดหรือรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดในสดัส่วนประมำณร้อยละ 11 – 23 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2558 – 2560 รวมทัง้ลกูหนีก้ำรค้ำของกลุม่
บริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำท่ีมีระยะเวลำเครดติประมำณ 7 - 10 วนั สง่ผลให้สภำพคลอ่งของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์
ท่ีดี  

ในส่วนของสภำพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2558 - 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำร
ด ำเนินงำนทัง้สิน้ (18.04) ล้ำนบำท 15.17 ล้ำนบำท และ 206.97 ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน
เท่ำกับ 260.54 ล้ำนบำท 216.47 ล้ำนบำท และ 66.53 ล้ำนบำท โดยในปี 2560 เป็นกำรใช้ไปในกำรจ่ำยซือ้ท่ีดิน อำคำร 
และอปุกรณ์ ในสว่นกิจกรรมกำรจดัหำเงินนัน้ กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดรับมำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกบั (79.82) ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 62.26 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 35.97 ล้ำนบำท  

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

จำกอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ท่ียังอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ 1x และภำยหลงัจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในปี 2559 ท ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทปรับตวัเพิ่มขึน้ทัง้จำกทุนช ำระแล้วและจำกส่วนเกิน
มลูคำ่หุ้น จำกกำรท่ีรำคำเสนอขำยหุ้นสงูกว่ำรำคำท่ีตรำไว้ ซึ่งผู้บริหำรของกลุม่บริษัท เช่ือวำ่ในกรณีท่ีบริษัทต้องจดัหำแหล่ง
เงินทนุเพิม่เตมิเพ่ือใช้ในกำรขยำยกิจกำรในอนำคต กลุม่บริษัทจะมีศกัยภำพในกำรก่อหนีเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้มีทำงเลือกอ่ืนๆ ใน
กำรจดัหำแหลง่เงินทนุเพิม่เตมิ  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้วด้วยควำมระมดัระวงั   บริษัทฯขอรับรอง

ว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่  
 

1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดง
ข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ แล้ว  

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของบริษัทฯ อย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัติำมระบบดงักลำ่ว  

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดงักล่ำว และ
บริษัทฯได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 28  กุมภำพนัธ์  2560  ต่อผู้สอบบญัชี
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญของ
ระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมชิอบท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ  

 

ในกรณีนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำ เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับท่ีได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว  บริษัทฯได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนิตำ   ตรีวีรำนวุฒัน์  เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใด ไมมี่ลำยมือช่ือ
ของนำงสำวนิตำ     ตรีวีรำนุวัฒน์ ก ำกับไว้ บริษัทฯจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทฯได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดงักลำ่วข้ำงต้น  

 
 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ  

นำยประเสริฐ    ตรีวีรำนวุฒัน์ 
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / 
กรรมกำรผู้จดักำร           

         
 

นำงสำวนิตำ     ตรีวีรำนวุฒัน์ 
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดักำร  
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

                
 

 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

นำงสำวนิตำ      ตรีวีรำนวุฒัน์ 

 

กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดักำร              
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ  ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจควบคุมและ 
เลขานุการบริษัท 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยวศิษิฎ์  อคัรวเินค 
  

70 ปริญญาโท :  
-Master of Management 
 สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ     
ศศินทร์  จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 

ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้ำ)   
 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

ผ่านการอบรม : 
-ประกำศนียบตัร หลกัสตูร
ผู้บริหำรระดบัสงู 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ  
( CMI 6 ) 
 

- DCP 49/2004 ,  RCP 12/2005,  
 Finance for non-finance   
director 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
  

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิกรรมกำร
มำตรฐำนแหง่ชำต ิ
 

กระทรวงอตุสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำร 

ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรวิศวกรอำวโุส 
 
 

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศ
ไทย  
 

 

สมำคมวิชำชีพ 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 
 
 
 
 
 

นำยเจริญ ประจ ำแท่น 
 

70 ปริญญาโท : 
- รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต  
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ปริญญาตรี : 
- วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี 
 
-นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
 

ผ่านการอบรม : 
- DAP 56/2007 ,  ACP14/2006,  
  DCP 88/2007 ,  QFR4 / 2006 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เค เอส แอล กรีนอนิ
โนเวชัน่ 

ผลิตแอลกอฮอล์ เอนำ
ทอลและเคมีภณัฑ์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำร 

บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

    

2555  - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นำยกวีวฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ 
 

61 ปริญญาตรี :  
-กำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
 
-กำรบริหำรทัว่ไป 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
-ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำร
สอบบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 
 
ผ่านการอบรม : 
- DAP 134./2017  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษัทไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
  

กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณค่ำตอบแทน /  
กรรมกำรตรวจสอบ  
 
ประธำนอนกุรรมกำรฝ่ำย
วิชำกำรด้ำนกำรบญัช ี

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  
 
 
 
 
สมำคมส ำนักงำนบญัชีและ
กฎหมำย 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
 
สมำคมวิชำชีพ 

2551 – ปัจจบุนั  
 
 
 
 

ที่ปรึกษำด้ำนบญัชีและ
กำรเงิน 
 
 
 

บริษัท กนัตนำ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 

เป็นผู้ผลิตรำยกำร
โทรทศัน์ 
 
 
 

    
  . 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนุวฒัน์ 
 
 

56 มศ.5 : โรงเรียนบดนิทรเดชำ  
(สิงห์ สิงหเสนี) 
 
ผ่านการอบรม : 
- DAP 103/2013  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

16.18 สำมีของ 
นำงสำกำญจนำ 
 ริมพณิชยกิจ 
บิดำของ 
นำงสำวนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 
 
 
-ประธำนกรรมกำรบริหำร / 
-ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง / 
-ประธำนกรรมกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

-ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จดักำร  

- รักษำกำรรองกรรมกำร   

ผู้จดักำร : 
 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ   

 ฝ่ำยธุรกิจแก๊สและ
พลงังำน    

 ฝ่ำยธุรกิจก่อสร้ำง
น ำ้มนัและแก๊ส   

 ฝ่ำยธุรกิจก่อสร้ำง
ทัว่ไป   

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 
 
 
 
บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำ กำร
บริหำรงำนกอ่สร้ำง 
และซ่อมบ ำรุง 
 
ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
2545 – ปัจจบุนั 
 
 
2543 – 2558 
2538 – 2558 
 

 ฝ่ำยพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
กรรมกำร 
ผู้บริหำร 
 
 

 
 
บจก. ทำคนิู (ประเทศไทย) 
 
 
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
บจก. รำชพฤกวิศวกรรม 
 
 

 
 
ติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์
และท่อก๊ำซ
อตุสำหกรรม 
ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 

5 นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 
 

31 ปริญญาโท : 
- MSc International Financial 
Management, Queen Mary 
University of London 
ปริญญำตรี : 
- BEng  Mechanical 
Engineering, University of 
Nottingham 
- วิศวกรรมศำสตร์ (เคร่ืองกล)   
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ผ่านการอบรม : 
  -EDP 2017 , TLCA 
 

- DAP 100/2013 ,CSP 52/2013 

19.08 บุตรของ 
นำยประเสริฐ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 
และนำงสำว
กำญจนำ 
ริมพณิชยกิจ 

    

มค. 2560 –  
ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำร  
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรบริหำร / 
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
บริหำรงำนทัว่ไป 

บริษัท ทำคนิู แลนด์ จ ำกดั 
 
 
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 
 
 
 
บจก. ทำคนิู (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 

บริหำรงำนด้ำน
อสงัหำริมทรัพย ์
 
ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำ  กำร
บริหำรงำนกอ่สร้ำงและ
ซ่อมบ ำรุง 
 
ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 
 
ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  DCP 208/2015 ,  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

‘- EEP 3 

 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ 
ไทย    

 
 
 

 
2553 – 2554 
 

 
วิศวกร 
 

 
บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม 
 
 

 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
 
 
 
 

6 นำงสำวกำญจนำ   
ริมพณิชยกิจ 

 

58 ปริญญาตรี :  
-บริหำรธุริจ 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 

ผ่านการอบรม : 
 - DAP 103/2013  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 

0.06 ภรรยำของ 
นำยประเสริฐ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 
มำรดำของ 
นำงสำวนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 

2555 – ปัจจบุนั 
 
2538 – 2558 
 

กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
บจก. รำชพฤกษ์วิศวกรรม 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7 นำยสมชยั   ก้ำนบวัแก้ว 
 

67 ปริญญาตรี :  
- วิศวกรรมศำสตร์ (เคร่ืองกล) 
มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
 
-วิศวกรรมศำสตร์ (เคร่ืองกล) 
วิทยำลยัเทคโนโลยีและ
อำชีวศกึษำ 
 
ผ่านการอบรม : 
- DAP 129/2016  
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2515 - 2551 
 

กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร  
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
ผู้ฃ ำนำญกำรพิเศษ 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
บจก. ทำคนิู (ประเทศไทย) 
 
บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม 
 
 
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
 
บจก. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)  
 
กรมธุรกิจพลงังำน 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 
 
ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำกำบริหำรงำน
ก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง 
พลงังำน 

8 นำยเจริญชยั  
 อ ำนำจสมบรูณ์สขุ 
 
 

59 ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมเคร่ืองกล (เคร่ืองกล) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

Certified : 
-ASME Boiler and Pressure 
vessel Inspector (The National 
Board of Boller and Pressure 
vessel)  

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2544 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร / 
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
ธุรกิจทดสอบ 
 
กรรมกำรผู้จดักำร/กรรมกำร 
 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
 
บจก. รำชพฤกวิศวกรรม 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ออกใบรับรองและงำน
ตรวจสอบแบบไม่
ท ำลำยในอตุสำหกรรม 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Certificate No. N.B.11324 
(1992) 
 

-NDT level lll From The 
American society for 
Nondestructive Testing,Inc. 
ASNT No. 149003 include 
1. Radiographic Testing 
2. Magnetic Particle Testing 
3. Liquid Penetrant Testing 
4. Visual Testing 
 

- Ultrasonic Testing Level ll 
(ISO 9712) from Welding 
Institute of Thailand. 
Certificate No. WIT-NDT-0578 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9 นำงสำวฉัตรประภำ  
 จนัทร์ศรี 
 
 
 

51 ปริญญาตรี :  
-บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
มหำวิทยำลยับ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร /  
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
ธุรกิจขนส่ง 
 

กรรมกำรผู้จดักำร /กรรมกำร 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
 
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
ขนส่งปิโตรเลียมเหลว 

10 นำงฐิตมิำ ธนำปกิจ 
 

37 ปริญญาโท : 
- บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปริญญาตรี :  
-บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 – 2556 
 
 
2547 - 2551 

กรรมกำรบริหำร /  
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
บญัชี / กำรเงิน 
 
ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอำวโุส 

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

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
บริหำรจดักำรควำม
เส่ียง 
 
ตรวจสอบบญัชี 

11 นำยทศพล  ผลิตำภรณ์ 
 
 

45 ปริญญาตรี :  
-วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ไฟฟ้ำก ำลงั) 
มหำวิทยำลยัสยำม 
-จิตวิทยำสงัคม 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี พย. 2559 –  
ปัจจบุนั 
 
 

2558 – 2559 
 

กรรมกำรบริหำร /  
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล 
 

Senior Vice President – 
The Crane Academy    

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 

 
บริษัท ชไูก จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 

 
ตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครน 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12 นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนันท ์
- เลขำนกุำรบริษัท 
 (ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 
1/2559 เมื่อวนัที่  19 มกรำคม 
2559) 
 

47 ปริญญาโท :     

Ex-MBAสำขำกำรจดักำร     

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

ประสำนมิตร 

 

ปริญญาตรี :   
กำรบญัชี 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
 
ผ่านการอบรม : 
- CSP 50/2013  
 

- CRP 5/2013  
(Company Reporting Program) 
     

   -ACPG 4/2013 
( Anti – Corruption : The 

Practical Guide)   
   
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2555  - 2557 
 
 
2545 –  2556 
 
 
 

- ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบัและกฏ
ระเบียบ 
   
- ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนักก ำกบั
และกฏระเบียบ 
  
- รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  
 
 
 บมจ.  จี แคปปิตอล  
 
 
บมจ.  อินเทอร์เน็ต (ประเทศ
ไทย)  

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
สินเชื่ออปุกรณ์
กำรเกษตร 
 
ให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
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 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 
 
หมายเหตุ:  W = ประธานกรรมการบริษัท        X = ประธานกรรมการตรวจสอบ    Y = ประธานกรรมการบริหาร    Z = ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 D = กรรมการ                            I = กรรมการอิสระ  
 AC = กรรมการตรวจสอบ            EX = กรรมการบริหาร                  RC = กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    
 C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       MD = กรรมการผู้จัดการ                M = ผู้บริหาร 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. 
ทาคูนิกรุ๊ป 

บจก. 
ทาคูนิ 

(ประเทศไทย) 

บจก. 
ราชพฤกษ์ 
วิศวกรรม 

บจก. 
จีแก๊ส 

โลจิสตกิส์ 

บจก. 
ทาคูนิ แลนด์ 

บจก. 
ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 
พีเออ ี

(ประเทศ
ไทย) 

บมจ. 
เคเอสแอล 
กรีนอิน
โนเวชั่น 

1. นำยวศิษิฎ์ อคัรวเินค W, I , AC ,RC        
2. นำยเจริญ ประจ ำแท่น X , I , RC      W , I AC , I 
3. นำยกวีวฒัน์         ทรงสกลุเกียรต ิ Z , I , AC        
4. นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ D, C , Y MD    D , EX   
5. นำยสมชยั             ก้ำนบวัแก้ว D , EX D D D  D , EX   
6. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ D , EX        
7. นำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ D , EX , M D   D , MD D , EX   
8. นำงสำวฉัตรประภำ จนัทร์ศรี EX , M   D , MD     
9. นำยเจริญชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ EX , M  D , MD      
10. นำยทศพล           ผลติำภรณ์ EX , M        
11. นำงฐิตมิำ ธนำปกิจ EX , M     EX   
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 
ของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บจก. ทาคูนิ  
(ประเทศไทย) 

บจก. ราช
พฤกษ์

วศิวกรรม 

บจก. จีแก๊ส  
โลจสิตกิส์ 

บจก. ทาคูนิ 
แลนด์ 

บจก. ซี เอ 
แซด 

(ประเทศไทย) 
1  นำยประเสริฐ   ตรีวีรำนวุฒัน์  M    D 

2 นำงสำวนิตำ    ตรีวีรำนวุฒัน์ D   M , D D 

3  นำงสำวฉตัรประภำ    จนัทร์ศรี   M , D   

4 นำยเจริญชยั  อ ำนำจสมบรูณ์สขุ  M , D    

5 นำยสมชยั       ก้ำนบวัแก้ว D D D  D 
 

หมายเหตุ :  D = กรรมกำร M = กรรมกำรผู้จดักำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 

เอกสารแนบ 3 
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ช่ือ – นามสกุล 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 
                 หน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 
 
 
 
 
 

 

 

นำงสำวฤทยัชนก  สภุำพงษ์ 
- หัวหน้างานตรวจสอบ

ภายใน 

 

34 

 

คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญำตรี คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ สำขำ
กำรตลำด มหำวิทยำลยับรูพำ 

Certificete 
- ประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย 
(CPIAT) 
 

ประวัติการอบรม 
- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยใน เพือ่เตรียมตวัเป็น
ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (Pre CIA) 

- โครงกำรอบรมหลกัสูตร CIA Part II  
- หลกัสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบติั 
- หลกัสูตรแนวทำงกำรควบคมุภำยในส ำหรับบริษัทที่
เตรียมตวัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตรมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบติังำนวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยใน  

- หลกัสูตร IT Audit 
- หลกัสูตรแนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทจุริต 
- โครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ตอ่ต้ำนทจุริต 
โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคณุภำพงำนตรวจสอบ
ภำยในของหนว่ยงำน 

มิ.ย.2559 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 – 2559 
 
 
 
 

2552 – 2553 
 
 
 

กรรมกำรบริหำร / ผู้จดักำร 
บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภำยในอำวโุส 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
 
 

- ร่วมก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ วำงแผน ติดตำม
และควบคมุคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

- เห็นชอบในแผนกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกอ่นน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอนมุตัิ และลงนำมในรำยงำนผล
กำรตรวจสอบ 

- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรควบคมุภำยใน ควำม
เส่ียงและกำรตรวจสอบภำยในแก่ทีมงำน และผู้ รับกำร
ตรวจสอบ 

- วำงแผนและควบคมุกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 

 
- วำงแผนและควบคมุกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 
ควบคมุผู้ตรวจสอบภำยใน และปฏิบตัิงำนตรวจสอบให้
เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 
 

- จดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยในน ำเสนอ
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำร 
ควบคมุผู้ตรวจสอบภำยใน และปฏิบตัิงำนตรวจสอบให้
เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 
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ช่ือ – นามสกุล 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 
หน้ำท่ีควำมรับผดิชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 
 
 
 
 
 

 

 

นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนันท ์

- หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตัิงำนของ
บริษัท 

- เลขำนุกำรบริษัท 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท :    

 E-MBA สาขาการจัดการ     

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 

ปริญญาตรี : 
 การบัญชี 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ฝึกอบรม : 
- Company Secretary Program  (CSP รุ่น 50/2013 )  
  หลักสูตรส าหรับเลขานุการบริษัท 
   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
- Company Reporting Program  (CRP รุ่น 5/2013 )  
  หลักสูตรต่อเน่ืองส าหรับเลขานุการบริษัท 
   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 

- Anti – Corruption : The Practical Guide             
(ACPG รุ่น 4/2013 ) 

  หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2556  - 2557 
 
 
2545 –  2555 
 
 
 
 

- ผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบัและกฏระเบียบ 
  บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
- ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนักก ำกบัและกฏระเบียบ 
  บริษัท จี แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
- รองผู้อ ำนวยกำร  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
  บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัตงิาน : 
ท ำหน้ำที่เป็นศนูย์กลำงกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั  
นโยบำย  และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. , ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย , กระทรวงพำณิชย์ , กรมสรรพำกร หรือ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท   
 
จดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำนและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบ  ตำมวิธีปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้   
 
ส่ือสำรให้พนักงำนได้รับรู้วธีิกำรปฏิบตัิงำนและควบคมุ
ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตำมกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง , ในงำน
ที่รับผิดชอบ  เพื่อปฏิบตัิให้ถกูต้องครบถ้วน  อย่ำงเคร่งครัด 
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รายละเอียดเก่ียวกับ 
รายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
   

- ไม่มี  - 
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อื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี  - 
 
 

เอกสารแนบ 5 
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