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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอื่นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ก ำหนด 

วิสยัทศัน์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรขยำยตวัและเติบโตในอนำคตไว้ดงันี ้ 

กลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทศัน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวม เพ่ือให้ขยำยตวัและเติบโตไปพร้อมกันทุก
บริษัทในกลุม่ โดยประกอบธุรกิจในลกัษณะที่สำมำรถเกือ้หนนุกนัได้ ประกอบกบัเน้นกำรท ำธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลกูค้ำแต่
ละรำย ทัง้กำรจ ำหน่ำยก๊ำซ กำรขนส่งก๊ำซ กำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ กำรให้บริกำรตรวจสอบ ทดสอบ และให้ค ำปรึกษำ
ทำงด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมระบบก๊ำซ เพ่ือให้ลกูค้ำได้รับประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี
กบัลกูค้ำ รวมทัง้เป็นกำรรักษำฐำนลกูค้ำเดิมและขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ไปพร้อมกนั  

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

TG ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่จะขยำยไปยงัธุรกิจปลำยน ำ้เพ่ิมขึน้เพ่ือเข้ำถึงผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย ซึง่จะ
นอกจำกจะท ำให้ TG มีกำรให้บริกำรในลกัษณะครบวงจรเพ่ิมขึน้ ยงัเป็นกำรเพ่ิมขึน้ของควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ
บริษัทฯ อีกด้วย  

 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด : TT 

TT ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยจะมุ่งเน้นไปยงักำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ระบบท่อก๊ำซ
อตุสำหกรรมเพ่ิมขึน้ โดยเฉพำะในส่วนของท่อก๊ำซ LPG ซึง่ปัจจบุนัภำครัฐมีกำรขยำยกำรควบคมุและก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรติดตัง้และระบบควำมปลอดภยัไปยงักลุ่มผู้ ใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิง ซึ่งจะท ำให้ TT มีฐำนลกูค้ำที่เพ่ิมขึน้ รวมทัง้กำร
ก่อสร้ำงคลังก๊ำซ เพ่ือรองรับกำรเก็บส ำรองก๊ำซของผู้ ค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  

 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด : RE 

RE  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงักำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบ
ทำงวิศวกรรมในลกัษณะ Non-Destructive Testing เพ่ิมขึน้โดยเฉพำะในสว่นที่เก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซธรรมชำติ NGV และน ำ้มนั 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐที่มีกำรขยำยกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภยัในส่วนดงักล่ำว รวมทัง้จะมุ่งเน้น
กำรให้บริกำรในลกัษณะกำรอบรม เร่ืองกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมเพ่ิมขึน้ ซึง่จะเป็นกำร
สร้ำงภำพลกัษณ์ในกำรประกอบธรุกิจของ RE ให้มีควำมน่ำเช่ือถือเพ่ิมขึน้อีกด้วย 

 บริษัท จแีก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด : GG 

GG  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจ โดยจะขยำยกำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำนอกกลุม่บริษัทเพ่ิมขึน้จำกปัจจบุนั
ท่ีมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ TG เป็นหลกั เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแสวงหำรำยได้รวมทัง้จะพิจำรณำโอกำสและควำมเป็นไปได้ใน
กำรให้บริกำรขนสง่ก๊ำซธรรมชำติ NGV   แอมโมเนียแอนไฮดรัส  วสัดกุ่อสร้ำง  และกรดซลัฟริูก   
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ปัจจบุนับริษัทได้ให้บริกำรขนส่งแอมโมเนียแอนไฮดรัสกับบริษัท ปตท.แล้ว  ส่วนกำรขนส่งกรดซลัฟริูกอยู่ระหว่ำง
กำรศกึษำข้อมลู   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) : CAZ 

CAZ ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจวิศวกรรมด้ำนกำรรับเหมำก่อสร้ำงและรับจ้ำงผลิต ติดตัง้อปุกรณ์ต่ำงๆ ที่
ใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำนอตุสำหกรรมตำมแบบและขนำดท่ีลกูค้ำก ำหนด ในลกัษณะ Engineering Procurement 
Constrution (EPC) เพ่ือรองรับกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ในหลำกหลำยอตุสำหกรรม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งลกูค้ำที่ต้องกำร
มำตรฐำนและคณุภำพสงู 

 บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากัด : TL 

TL  ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจในกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำแนวทำงใน
กำรด ำเนินธรุกิจ   

ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เข้ำสู่กำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตัง้แต่ปี 2538 โดยก่อตัง้บริษัท 
รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกดั (“RE”) เพ่ือให้บริกำรที่เก่ียวข้องกบักำรทดสอบและตรวจสอบทำงด้ำนวิศวกรรมแก่สถำนีบริกำร
ก๊ำซ LPG ต่อมำได้ขยำยขอบเขตในกำรด ำเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และเล็งเหน็โอกำส
ในกำรเติบโตในธุรกิจดงักล่ำว จึงได้จดัตัง้ บริษัท ทำคนิู (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TT”) ขึน้ในปี 2545 เพ่ือจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ ซึ่งต่อมำได้ขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังบริกำรติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรมและระบบก๊ำซ
รถยนต์อีกด้วย   

นอกจำกนัน้ในช่วงปี 2543 ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เล็งเห็นโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว จึงได้จดัตัง้บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด (“GG”)  ขึน้เพ่ือให้บริกำรขนส่งก๊ำซให้แก่ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เน่ืองจำก ณ ขณะนัน้ บริษัทฯ ดังกล่ำวมีนโยบำยยกเลิกหน่วยงำนขนส่งภำยในองค์กรโดยใช้กำรว่ำจ้ำงจำก
บคุคลภำยนอกทดแทน จำกกำรด ำเนินธรุกิจร่วมกบัเชฟรอนท ำให้กลุม่บริษัทเลง็เหน็โอกำสในกำรท ำธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (Liquid Petroleum Gas หรือก๊ำซ LPG) จำกนัน้ในปี 2550 ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ จงึได้จดัตัง้ บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)  เดิมชื่อ “บริษัท แคปปิตอล จี จ ำกดั”  ขึน้ เพ่ือประกอบกิจกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ต่อมำได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในกำรขยำยกำร
ประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นขอใบอนุญำตเป็นผู้ ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่ง
พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 เพ่ือให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัสถำนีบริกำรได้โดยตรง และได้เร่ิม
จ ำหน่ำยก๊ำซในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

ในปี 2554 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด ก่อสร้ำงคลังเก็บก๊ำซ LPG ขนำดบรรจุ 1,000 ตันบนพืน้ที่  8 ไร่ในนิคม
อตุสำหกรรมภำคเหนือตอนล่ำง จงัหวดัพิจิตร เพ่ือเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยและเป็นจดุกระจำยก๊ำซ LPG ไป
ยงัลกูค้ำในจงัหวดัในภำคกลำงและภำคเหนือตอนลำ่ง ซึง่ท ำให้กลุม่บริษัทมีกำรขยำยฐำนลกูค้ำเพ่ิมขึน้จำกเดิม  

ในปี 2555 บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั ได้ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ LPG แหง่ที่ 2 บนพืน้ที่ของบริษัทฯ ขนำด 7 ไร่ในจงัหวดั
ปทุมธำนี เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยที่จะใช้เป็นจุดกระจำยก๊ำซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึง่คลงัก๊ำซแหง่ที่ 2 นีส้ำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ 400 ตนั ปัจจบุนัด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ
ได้เปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัที่ 23  มีนำคม  2559 
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นอกจำกนัน้ ในปี 2555 กลุม่บริษัทได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเพ่ือเตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอม็ เอ ไอ โดย บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั ได้ออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือระดมทนุจำกผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่ได้แก่ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดย
ครอบครัวตรีวีรำนวุัฒน์ ท ำกำรช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทนุด้วยหุ้นของบริษัท ทำคนิู (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกัด และ บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด ที่แต่ละท่ำนถืออยู่ ท ำให้ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงแล้ว บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป 
จ ำกดั ได้ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุช ำระแล้วของแตล่ะบริษัท  

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงทนุใน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  ในสดัส่วน 47.72% ของทนุจด
ทะเบียนที่ช ำระแล้ว เน่ืองจำกต้องกำรกระจำยกำรลงทนุไปยงักลุ่มรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มันในแถบภำคตะวันออก 
และได้เพ่ิมสดัสว่นกำรลงทนุเป็น 51.30% ในปี 2559 เน่ืองจำกเหน็โอกำสในกำรขยำยธุรกิจด้ำนงำนรับเหมำก่อสร้ำงเพ่ิมขึน้  
ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (ซี เอ แซด) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้เสนอขำยหุ้นที่ออก
ใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 80,000,000 หุ้น โดยกำรขำยหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในรำคำหุ้นละ 3.90 บำท เป็น
จ ำนวนเงินรวม 312.00 ล้ำนบำท และเร่ิมกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ ในวนัที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2562 หลงัจำก
ที่เสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทัว่ไปแล้ว ซี เอ แซด ยงัคงสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ยงัคงต้องจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย
ส่วนแบ่งก ำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่มำจำก ซี เอ แซด จะลดลงจำกร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 และส่วนที่เป็นของ
สว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุจะเพ่ิมขึน้ 

ในปี  2560 เม่ือวนัที่  6  มกรำคม  2560  บริษัทฯ  ได้ลงทนุในบริษัท ทำคนิู แลนด์ จ ำกดั เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  เพ่ือเป็นกำรขยำยธรุกิจในกลุม่บริษัทฯให้เติบโตขึน้  โดยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ  99.97  ของทนุ
จดทะเบียนที่ช ำระแล้ว  
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  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญที่ผ่านมาสรุปได้ดงันี ้

ปี  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2553 พ.ค. 
 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วเป็น 50 ล้ำนบำท เพ่ือยื่นขอรับใบอนญุำตเป็นผู้ประกอบกิจกำร
ค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติ กำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และเร่ิม
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ไปยงัสถำนีบริกำรทัง้ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
 

ปี 2554 ม.ค. 
 

ก.ย. 

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

ปี 2555 ส.ค. เร่ิมก่อสร้ำงคลงัก๊ำซที่ จ. ปทมุธำนี 
 

ธ.ค. เพ่ิมทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ เป็น 130 ล้ำนบำท เพ่ือปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทซึง่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั โดยกำรออกหุ้นเพ่ิมทนุเพ่ือเป็นกำรจ่ำยช ำระกำรซือ้หุ้น
ของ บริษัท ทำคนิู (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกดั และบริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม 
จ ำกดั จำกครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ เพ่ือรวมเข้ำเป็นบริษัทยอ่ยภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 
นอกจำกนัน้ ในกำรปรับโครงสร้ำงของกลุม่ธรุกิจ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ท ำกำรขำยหุ้นในสถำนีบริกำร
ก๊ำซ และโรงบรรจกุ๊ำซซึง่ตนเองถือครองอยู ่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทดงักลำ่วเพ่ือขจดัควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์   
 

ปี 2556 ธ.ค. เพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วเป็น 150 ล้ำนบำท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ  และซือ้รถขนสง่ก๊ำซของบริษัทยอ่ย   
 

ปี 2557 เม.ย. แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำก 10 บำทต่อหุ้นเป็น 0.50 
บำทต่อหุ้น และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท (400 ล้ำนหุ้น) เพ่ือรองรับกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพ่ิมทนุจ ำนวน 100 ล้ำนหุ้นให้แก่ประชำชนทัว่ไป และยื่นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอม็ เอ ไอ   
 

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

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

ปี 2560 มค. ลงทุนในบริษัท ทำคูนิ แลนด์ จ ำกัด เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์  โดยลงทนุใน
สัดส่วนร้อยละ  99.97  ของทุนที่ช ำระแล้ว  ทุนจดทะเบียน 1  ล้ำนบำท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำร
ขยำยธรุกิจในกลุม่บริษัทให้เติบโตขึน้  
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ปี 2562 มค. บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน (ซี เอ แซด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสนอขำยหุ้นที่ออก
ใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 80,000,000 หุ้น โดยกำรขำยหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในรำคำ
หุ้นละ 3.90 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 312.00 ล้ำนบำท และเร่ิมกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เอม็ เอ 
ไอ ในวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2562 หลังจำกที่เสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนทัว่ไปแล้ว ซี เอ แซด ยงัคง
สถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ยงัคงต้องจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยส่วนแบ่งก ำไรที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ที่มำจำก ซี เอ แซด จะลดลงจำกร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 และสว่นที่เป็นของสว่นได้เสีย
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุจะเพ่ิมขึน้ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัที่ 17  มกรำคม  2562  กลุม่บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละบริษัทดงันี ้
1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”) 
ก่อตัง้เม่ือวันที่ 26 มีนำคม 2550 ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยเป็นผู้ประกอบกิจกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง

ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งสำมำรถจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กับสถำนีบริกำร
และโรงบรรจกุ๊ำซและโรงงำนอตุสำหกรรม   ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 400 ล้ำนบำท 

2) บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด (“RE”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัที่ 9 พฤษภำคม 2538 ด ำเนินธรุกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมด้วย

เทคนิคไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing) โดยมุ่งเน้นกำรตรวจสอบระบบก๊ำซในโรงงำนอตุสำหกรรม สถำนีบริกำร และ
ยำนยนต์เป็นหลกั ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท 

3) บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด (“GG”) 
ก่อตัง้เม่ือวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2543  ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งวสัดอุนัตรำยทำงบก โดยได้รับอนญุำตให้เป็นผู้

ขนสง่น ำ้มนัตำมำตรำ 12 แหง่พระรำชบญัญตัิผู้ ค้ำน ำ้มนั พ.ศ. 2543 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 15 ล้ำนบำท 
4) บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ ากัด (“TL”) 

ก่อตัง้วนัที่ 6  มกรำคม  2560 ด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท 

บรษัิท ทาคนู ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
TAKUNI 

บจก. ราชพฤกษ์ วศิวกรรม  
RE 

บจก. ทาคนู ิ(ประเทศไทย)  
TT 

บจก. จแีกส๊ โลจสิตกิส ์ 
GG 

บจก. ทาคนู ิแลนด ์จ ากัด 
TL 

บมจ. ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)  
CAZ 

บจก. เจเคอซี ี 
JKEC 

99.99% 

99.97% 

99.99% 

99.99% 

36.64% 

73.17% 

Company Structure 
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5) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TT”) 
ก่อตัง้เม่ือวนัที่ 4 กนัยำยน 2545 ด ำเนินธุรกิจติดตัง้ระบบก๊ำซ ในรถยนต์ และรับเหมำติดตัง้ระบบท่อก๊ำซส ำหรับ

อตุสำหกรรม รวมถงึจ ำหน่ำยอปุกรณ์เก่ียวกบัระบบก๊ำซ ปัจจบุนั TT มีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 50 ล้ำนบำท 
6) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“CAZ”) 

ประกอบธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นการออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการ
งานรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC)  

ก่อตัง้เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2557 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 23.00 ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็น
จ านวน 230,000 หุ้น จดัตัง้โดยนายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นวศิวกรที่มปีระสบการณ์ในด้านธุรกิจ
รบัเหมาก่อสรา้งใหล้กูคา้ในอุตสาหกรรมน ้ามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีมากกวา่ 30 ปี  

วนัที ่11 สงิหาคม 2557 เพิม่ทุนจดทะเบยีน 5.50 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้เป็น
จ านวน 28.50 ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวน 285,000 หุน้ 

วนัที ่20 มนีาคม 2558 ออกหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 260,000 หุน้ เป็นจ านวนเงนิ 26.00 ลา้นบาท  โดย
ขายให ้บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จ ากดั (“TT”) ในฐานะผูร้ว่มลงทนุ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47.72 ของทนุจดทะเบยีนที่
ช าระแลว้ ท าให้ CAZ มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิ้นเป็นจ านวน 54.50 ลา้นบาท มลูค่าทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท 
เป็นจ านวน 545,000 หุน้ 

วนัที ่7 เมษายน 2559 ไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท 
มลูค่า 4.00 ลา้นบาท ใหก้บั TT เพื่อเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้จากรอ้ยละ 47.72 เป็นรอ้ยละ 51.30 ท าใหส้ถานะของ CAZ 
เปลีย่นจากบรษิทัร่วมเป็นบรษิทัย่อยของ TT และมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิ้นเป็นจ านวน 58.50 ลา้นบาท มลูค่าที่
ตราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวน 585,000 หุน้  

วนัที ่27 เมษายน 2559 ซือ้ทีด่นิ พรอ้มส านกังานและโรงงาน  มพีืน้ทีร่วม 108 ไร ่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมลูค่า
ทัง้สิน้ 285.00 ลา้นบาท ซึง่ตัง้อยู่ที ่239 ถ.หว้ยโปง่-หนองบอน ต.หว้ยโปง่ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง จาก บรษิทั ไทย ว ูร ี
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (TWRE) โดยได้กู้ยืมเงนิจาก TT จ านวน 35.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงนิจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ านวน 250.00 ลา้นบาท ระยะเวลากู ้7 ปี ซึง่รวมเงนิกูย้มืทัง้หมดจ านวน 285.00 ลา้นบาท 

วนัที ่1 มถิุนายน 2559 เขา้ลงทุนในบรษิทั เจเคอซี ีจ ากดั (“JKEC”) ซึง่ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งประเภท
งานโยธาและฐานราก เขา้รว่มลงทนุในบรษิทั JKEC จ านวน 21,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.22 ของทนุจดทะเบยีน
ทีช่ าระแลว้  

วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 ไดอ้อกหุน้เพิม่ทนุ จ านวน 41.50 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของกจิการและ
เพือ่เป็นการรองรบัการประมลูงานโครงการใหม ่ๆ ท าใหม้ทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้เป็นจ านวน 100.00 ลา้นบาท มลู
คา่ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวน 1,000,000 หุน้ 

วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ไดแ้ปลงสภาพจาก บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น บรษิทั ซ ีเอ แซด
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พรอ้มทัง้ไดด้ าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 40.00 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ท าให้มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิ้นจ านวน 140.00 ล้านบาท นอกจากน้ียงัมกีาร
เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ส่งผลใหม้หีุน้จดทะเบยีนจ านวน 
280,000,000 หุน้ โดยมทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้เป็นจ านวน 100.00 ลา้นบาท มหีุน้จดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 
200,000,000 หุน้ 

วนัที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีการซื้อหุ้นบริษัท JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จ านวน
ทัง้หมด 8,999 หุน้ ท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ JKEC เพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17 

วนัที ่8- 15 มกราคม 2562 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน (ซ ีเอ แซด) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ านวน 80,000,000 หุน้ โดยการขายหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผูจ้องในราคา
หุน้ละ 3.90 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 312.00 ลา้นบาท และเริม่การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ ในวนัที ่22 
มกราคม พ.ศ. 2562 หลงัจากทีเ่สนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไปแลว้ ซ ีเอ แซด ยงัคงสถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ซึง่
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ยงัคงต้องจดัท างบการเงนิรวม โดยส่วนแบ่งก าไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ทีม่าจาก ซ ีเอ แซด จะลดลงจากรอ้ยละ 51.30 
เหลอืรอ้ยละ 36.64 และสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุจะเพิม่ขึน้ 

7) บริษัท เจเคอีซี จ ากัด (“JKEC”) 

ก่อตัง้เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 2.00 ลา้นบาท และเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 4.10 
ล้านบาท เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดย CAZ เขา้ไปลงทุนใน JKEC ด้วยการซื้อหุ้นจ านวน 21,000 หุ้น คดิเป็น
สดัสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 51.22 ท าให ้JKEC มสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของ CAZ  

วนัที่ 28 กันยายน 2561 CAZ  ได้มีการซื้อหุ้นบริษัท JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) 
จ านวนทัง้หมด 8,999 หุน้ รวมกบัจ านวนหุน้ทีถ่อืเดมิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิ้น 29,999 หุน้ ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ JKEC 
เพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17  

 

  โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกจิ 

รายได้จากธุรกจิ 
ปี 2561 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1.   จดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG TG 773.68 33.97 773.35 40.17 860.01 54.12 
2.   บริกำรขนสง่ทำงบก GG 15.98 0.70 12.01 0.62 14.68 0.92 
3. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง TG,TT, 

CAZ,JKEC 
1,405.03 61.70 1,079.05 56.05 645.15 40.59 

4. จ ำหน่ำยอปุกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊ส TT 4.62 0.20 3.49 0.19 7.92 0.50 
5. บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยั

ทำงวิศวกรรม 

RE 78.23 57.22 57.22 2.97 61.43 3.87 

รวมรายได้จากการขาย/บริการ  2,277.55 100.00 1,925.12 100.00 1,589.19 100.00 
 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทในปี 2555 ท ำให้กลุ่มบริษัทและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวของคุณ

ประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ ไม่มีกำรด ำเนินธรุกิจในลกัษณะเดียวกนัหรืออำจแข่งขนักบับริษัทฯ ได้ โดยในอดีตครอบครัวของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่มีกำรประกอบธรุกิจในสถำนีบริกำรก๊ำซและโรงบรรจกุ๊ำซ ได้แก่ บริษัท มิดเดิลจี จ ำกดั บริษัท แพรกษำ จ ำกดั บริษัท 
วงัวิจิตร จ ำกดั และ บริษัท ไพโอเนียร์ ปิโตรเลียม จ ำกดั ร่วมกบัพ่ีน้องและเพ่ือนโดยเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย อย่ำงไรก็ตำม ใน
กำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ ครอบครัวคณุประเสริฐได้ขำยหุ้นสำมญัของบริษัทดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นหลกัของแต่ละบริ ษัท
เพ่ือขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ได้  

นอกจำกนัน้ เพ่ือป้องกนัมิให้มีกำรท ำธุรกิจทบัซ้อนระหว่ำงครอบครัวกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่เป็นอำจเหตใุห้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ในอนำคต และเพ่ือรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้ นและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเป็นธรรม 
ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ โดยคณุประเสริฐ คณุกำญจนำ คณุนิตำ และคณุฐำกรู ได้ท ำสญัญำกบับริษัทฯ ว่ำแตล่ะทำ่นรวมทัง้
บคุคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 จะไม่ประกอบธุรกิจ เป็นพนักงำน หรือเป็นผู้ ถือหุ้น ในธุรกิจที่แข่งขันได้กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทัง้ไม่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ก๊ำซธรรมชำติ และน ำ้มนั โดยสญัญำนีมี้ผลผูกพัน
จนกว่ำครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ทัง้ 4 ท่ำนถือหุ้นรวมกันต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีท่ำนใดเป็น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
กลุม่บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธรุกิจค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และธรุกิจที่

เก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยแบง่กลุม่ธรุกิจดงันี ้

1. ธุรกจิจัดหา จ าหน่ายก๊าซ LPG  
ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ (TG) ซึง่เป็นผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ที่ได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ 7 ท ำหน้ำที่จดัหำและจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ภำคธรุกิจและอตุสำหกรรม 

2. ธุรกจิขนส่งทางบก  
ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนญุำตตำมมำตรำ 12 ท ำหน้ำที่ให้บริกำรขนส่งวตัถอุันตรำย
และวสัดกุ่อสร้ำงทำงบก ให้กบักลุม่บริษัทฯและลกูค้ำ 

3. ธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้าง 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (TT  CAZ และ JKEC) บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั ในลกัษณะ Engineering 
Procurement Construction (EPC) 

4. ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (TT) เป็นผู้จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัระบบก๊ำซ และให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ LPG 
และ NGV ส ำหรับยำนยนต์ 

5. ธุรกจิบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวศิวกรรม 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (RE) ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมส ำหรับระบบงำนทอ่
ก๊ำซและอปุกรณ์นิรภยัส ำหรับอตุสำหกรรมและสถำนีบริกำรไปจนถงึกำรให้บริกำรตรวจสอบระบบก๊ำซส ำหรับยำน
ยนต์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

6. ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ย (TL) เป็นกำรด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์  

 

ธุรกจิจัดหาจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) 
ธรุกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ของ

พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7”) จำกกรมธรุกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน ให้
สำมำรถจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ให้กบัภำคธรุกิจและอตุสำหกรรมได้  

บริษัทฯ จดัหำจำก ปตท. โรงกลัน่น ำ้มนั และผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นๆ เพ่ือจดัจ ำหน่ำย
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “แชมป์เปีย้นแก๊ส” ให้กบัสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG โรงบรรจแุก๊สที่เป็น
ตวัแทนค้ำตำ่งของบริษัทฯและภำคอตุสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซ LPG ซึง่บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ก๊ำซ LPG ให้แก่ลกูค้ำประเภทสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG เป็นสดัสว่นมำกกว่ำร้อยละ 77 ของกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ทัง้หมด โดยบริษัทฯมีลกูค้ำสถำนีบริกำรประมำณ 80 รำยทัว่ประเทศ สว่นใหญ่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคตะวนัออก ส ำหรับลกูค้ำกลุม่โรงงำนอตุสำหกรรมนัน้ 
ปัจจบุนัยงัมีสดัสว่นรำยได้ไม่มำกนกั เน่ืองจำกอ ำนำจตอ่รองของลกูค้ำและระยะเวลำกำรให้เครดิต
เทอมที่นำนกว่ำลกูค้ำในกลุม่สถำนีบริกำร  ในอนำคตบริษัทจะขยำยกลุม่อตุสำหกรรมให้มำกขึน้  เน่ืองจำกมีกำรเติบโตท่ีดี  
 

 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
แชมป์เปีย้น แก๊ส 
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ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหนำ่ยก๊ำซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตนั โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดที่คลงัก๊ำซของบริษัทฯในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพิจิตร 

 

การตลาดและการแข่งขัน 
จำกสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของรำคำน ำ้มนัในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนส่งโดยรวม

ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG บริษัท เน่ืองจำกลกูค้ำหลกัคือสถำนีบริกำรก๊ำซ LPG ส่งผลให้ผู้ ค้ำ
มำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแข่งขนักนัในกำรด ำเนินธรุกิจเพ่ิมขึน้เพ่ือรักษำยอดขำย 

นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG จะต้องได้รับอนญุำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติ
กำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสู่ธุรกิจได้ยำกยิ่งขึน้ นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธุรกิจค้ำ
ก๊ำซ LPG ไม่ใช่เพียงกำรแข่งขันทำงรำคำเท่ำนัน้แต่คณุภำพของกำรบริกำรยงัเป็นสิ่งส ำคญั บริษัทฯมีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำ
หน้ำที่ติดต่อกับลกูค้ำโดยตรง เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิดกำรขำยรวมถึงกำรเสนอบริกำรอื่นๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองตำมกลยทุธ์ของบริษัทฯที่ต้องกำรน ำเสนอกำรให้บริกำรแบบครบวงจร  โดยมีบริกำรขนส่ง ทดสอบควำมปลอดภยั 
รวมถงึซอ่มบ ำรุงระบบแก๊ส 
 

ช่องทางการจ าหน่าย 
เน่ืองจำกลกูค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรม บริษัทฯ จงึใช้วิธีกำร

ติดต่อโดยตรงกบัลกูค้ำโดยมีทีมงำนฝ่ำยขำยเป็นผู้ท ำหน้ำที่ติดต่อดแูลลกูค้ำแบ่งตำมพืน้ที่ควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้สำมำรถ
ดแูลลกูค้ำได้อย่ำงทัว่ถึง และด้วยลกัษณะธุรกิจของลกูค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ 
LPG อยำ่งตอ่เน่ือง ทีมงำนฝ่ำยขำยจงึต้องติดตอ่ประสำนงำนกบัลกูค้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ทรำบถงึปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซของลกูค้ำ และน ำเสนอกำรขำยตำมระยะเวลำที่คำดว่ำลกูค้ำจะต้องสัง่ซือ้ก๊ำซเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำร
สัง่ซือ้ นอกจำกนีย้งัสำมำรถน ำเสนอกำรบริกำรอื่นของกลุม่บริษัทที่เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของลกูค้ำได้อีกด้วยเพ่ือให้สำมำรถบริ
กำรลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร เช่น กำรให้บริกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของอปุกรณ์นิรภยัส ำหรับระบบก๊ำซภำยในสถำนี
บริกำรหรือโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่ผู้ประกอบกำรจะต้องท ำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น  

 

การตดิต่อลูกค้ารายใหม่ 
บริษัทฯ ใช้วิธีกำรติดต่อกับลูกค้ำโดยตรง โดยฝ่ำยขำยจะเป็นผู้ ติดต่อขำยก๊ำซ LPG และเสนอกำรบริกำรต่ำงๆ 

ให้กับลูกค้ำในพืน้ที่ที่ รับผิดชอบ ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสำรของลูกค้ำ เช่น หนังสือรับรองบริษัท 
ใบอนญุำตประกอบกิจกำร ใบทะเบียนผู้ ค้ำ เป็นต้น และประเมินระยะทำงและค่ำขนส่งจำกคลงัก๊ำซที่อยู่ใกล้ที่สดุ โดยเป็น
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่บริษัทฯ มีสญัญำซือ้ขำยก๊ำซด้วย จำกนัน้จงึให้ผู้บริหำรพิจำรณำกำรก ำหนด
รำคำขำย กำรให้วงเงินและระยะเวลำช ำระหนี ้โดยพิจำรณำจำกประเภทธุรกิจของลกูค้ำซึ่งโดยเฉลี่ยลกูค้ำจะมีระยะเวลำ
ช ำระหนีป้ระมำณ 7 - 10 วนั  
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การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
 

การจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ในกำรจดัหำก๊ำซ LPG นัน้ แตล่ะปีบริษัทฯ จะต้องยื่นขออนมุตัิปริมำณค้ำก๊ำซ LPG ประจ ำปีตอ่กรมธุรกิจพลงังำน
และส่งรำยงำนแจ้งปริมำณกำรขำยก๊ำซ LPG ทกุเดือน พร้อมทัง้ส ำรองก๊ำซ LPG ในสดัส่วนร้อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ำที่
ยื่นขออนมุตัิ โดยกรมธรุกิจพลงังำนจะพิจำรณำอนมุตัิปริมำณค้ำตำมศกัยภำพในกำรขำยของบริษัทฯ ตำมโดยดจูำกปริมำณ
ขำยที่เกิดขึน้จริง ทัง้นีบ้ริษัทฯ สำมำรถยื่นขออนมุตัิปริมำณค้ำเพ่ิมขึน้ได้หำกพิจำรณำเห็นว่ำปริมำณกำรขำยมีแนวโน้มเพ่ิม
มำกขึน้เกินกว่ำปริมำณกำรค้ำที่ได้รับอนมุตัิ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับอนญุำตให้สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตนั 
โดยส ำรองก๊ำซ LPG ตำมที่กฎหมำยก ำหนดที่คลงัก๊ำซของบริษัทในนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดัพิจิตร 

ภำยหลงับริษัทฯ ได้รับอนมุตัิปริมำณกำรค้ำประจ ำปีจำกกรมธุรกิจพลงังำนแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัหำและ
รับก๊ำซจำกปตท. หรือผู้ ค้ำตำมมำตำ 7 รำยอื่นๆ ปัจจบุนับริษัทฯ จดัหำก๊ำซ LPG จำกสองแหลง่หลกัคือ 

1. ผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ที่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแยกก๊ำซและโรงกลัน่น ำ้มัน เช่น บริษัท ปตท . จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น ซึง่มีสดัส่วนกำรจดัซือ้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 70 ของปริมำณ
กำรจดัซือ้ทัง้หมด โดยสว่นใหญ่เป็นกำรจดัซือ้จำกปตท.  

2. ผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น โดยมีสดัสว่นกำรจดัซือ้เฉลี่ยประมำณร้อยละ 30 ของปริมำณก๊ำซ LPG ที่จดัซือ้ทัง้หมด  
บริษัทฯ ท ำสญัญำซือ้ก๊ำซ LPG กบัปตท. และผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่น โดยแจ้งแผนกำรจดัซือ้ในแต่ละเดือนให้กับผู้

จ ำหน่ำย รวมทัง้มีกำรทบทวนและยืนยนัปริมำณกำรซือ้ทกุเดือน 
 
 

 

แจ้งปริมาณค้าประจ าปีต่อภาครัฐ 

ซือ้ก๊าซจากปตท. 
 

ซือ้ก๊าซผู้ค้ามาตรา 7 รายอ่ืน 

ขนส่งและจัดเกบ็ที่
คลังก๊าซของบริษัท 

ส่งก๊าซให้ลูกค้า 
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การจ าหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ 
บริษัทฯ มีทีมงำนฝ่ำยขำยท ำหน้ำที่ติดต่อกบัลกูค้ำโดยตรง เพ่ือสอบถำมควำมต้องกำรสัง่ซือ้และกระตุ้นให้เกิดกำร

ขำยรวมถงึกำรเสนอบริกำรอื่นๆ ที่เป็นกำรสง่เสริมกำรขำย โดยควำมถ่ีในกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำขึน้อยูก่บัปริมำณขำยของแต่ละ
สถำนีบริกำร เม่ือได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นเพ่ือ
จดัสง่ให้กบัลกูค้ำ โดยเกณฑ์ในกำรเลือกคลงัก๊ำซที่จะไปรับก๊ำซนัน้จะพิจำรณำจำกระยะทำงกำรขนสง่ไปยงัลกูค้ำ รำคำก๊ำซ
ของแต่ละคลงั และค่ำผ่ำนคลงักรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซ ทัง้นีปั้จจบุนับริษัทฯ รับก๊ำซ LPG จำกปตท. ที่คลงัก๊ำซบ้ำน
โรงโป๊ะ คลงัก๊ำซเขำบ่อยำ และคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ และคลงัก๊ำซของผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ทัง้นีใ้นกำรขนส่งก๊ำซจำกคลงัก๊ำซทกุครัง้จะต้องออกใบก ำกับกำรขนส่งซึ่งระบปุริมำณก๊ำซที่ขนส่งและสถำนที่
ปลำยทำง 

 

ภาพรวมการจัดซือ้และขนส่งก๊าซ LPG ของกลุ่มบริษัท 

 
 

ส ำหรับกำรจดัส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั
บ้ำนโรงโป๊ะ คลงัเขำบ่อยำหรือคลงั PTT Tank ในจงัหวดัชลบรีุ โดยวิธีกำรขนส่งทำงบกโดยรถขนส่งก๊ำซขนำดบรรจ ุ15 ตนั
หรือกำรขนสง่ทำงน ำ้โดยเรือขนสง่ก๊ำซ ซึง่ก๊ำซทัง้หมดจะถกูขนสง่ไปยงัคลงัของบริษัทฯ ใช้บริกำรเพ่ือรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซ
สูร่ถบรรทกุขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนั รวมทัง้ใช้เป็นจดุกระจำยสินค้ำเพ่ือจดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  

กำรใช้บริกำรคลังก๊ำซเพ่ือเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซของบริษัทฯ เป็นกำรบริหำรต้นทุนกำรขนส่ง เน่ืองด้วยลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ซึง่กฎหมำยได้ก ำหนดมิให้เปลี่ยนถ่ำยก๊ำซระหว่ำงคนัรถท ำให้โดยปกติกำรขนส่งก๊ำซ
แต่ละเที่ยวจะจดัส่งให้กบัลกูค้ำเพียงรำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกูค้ำอยูใ่กล้กบัคลงัก๊ำซที่บริษัทฯ จดัซือ้ก๊ำซ บริษัทฯ 
จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในพืน้ที่ภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนลำ่ง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำก
คลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนำดบรรจ ุ15 ตนัในกำรขนส่งเพ่ือไปจดัเก็บและกระจำยสินค้ำผ่ำน
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจงัหวดัพิจิตร  

 

คลังปตท.  
(บ้านโรงโป๊ะ) 

คลัง TG 
(พจิติร) 

คลังปตท.  
(นครสวรรค์) 

รับและเปลี่ยน 
ถ่ายก๊าซสู่คลัง 

  คลัง TG 
   (ปทุมธานี) 

ลูกค้า 
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

คลังผู้ค้า 
มาตรา 7 รายอื่น 

ลูกค้า 
(กทม. / ภาคกลาง) 

15 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 

คลังปตท.  
(เขาบ่อยา / PTT 

Tank) ขนส่งทำงเรือ 

8 ตนั / 4 ตนั 

8 ตนั / 4 ตนั 
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ทัง้นี ้ส ำหรับกำรขนส่งก๊ำซทำงบกทัง้หมดของบริษัทฯ นัน้ด ำเนินกำรโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยและเป็นผู้ขนสง่ก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543  

 

คลังก๊าซของบริษัทฯ 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีคลงัเก็บก๊ำซ 2 แหง่ เพ่ือใช้เป็นจดุกระจำยสินค้ำและส ำรองก๊ำซ ดงันี ้

คลังก๊าซ ที่ตัง้ ปริมาณความจุ (ตัน) 

1. พิจิตร  นิคมอตุสำหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณโุลก ต. หนองหลมุ 
อ. วชิรบำรมี จ. พิจิตร 

1,000 

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

    
บริษัทฯ ใช้คลงัก๊ำซในจงัหวัดพิจิตรเป็นจดุกระจำยสินค้ำและเป็นคลงัส ำรองก๊ำซ LPG ตำมกฎหมำยของบริษัทฯ  

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

ส ำหรับคลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจงัหวัดปทมุธำนี ได้รับใบอนญุำตใช้งำนตำมกฎหมำยได้ทัง้หมดแล้วในวันที่ 23 
มีนำคม 2559 ซึ่งภำยหลังกำรเปิดใช้คลังปทุมธำนี จะท ำให้บริษัทฯ มีจุดกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และพืน้ที่ภำคกลำงตอนลำ่งเพ่ิมมำกขึน้  และยงัใช้เป็นคลงัเก็บส ำรองก๊ำซ LPG ให้กบับริษัทอีกด้วย 

 

นโยบายการก าหนดราคา 
ต้นทนุในกำรจดัหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ได้แก่ รำคำขำยส่งหน้ำคลงั และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรจดัหำเช่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรของผู้ขำย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้รำคำขำยส่งก๊ำซ LPG หน้ำโรงกลัน่ และรำคำขำยส่งก๊ำซ LPG 
จำกคลงัก๊ำซของปตท. ที่กระจำยอยู่ในภมิูภำคต่ำงๆ ทัว่ประเทศให้มีรำคำเทำ่กนั รัฐบำลจงึได้ให้กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงจำ่ย
ชดเชยค่ำขนส่งก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัเก็บก๊ำซของปตท.ทัง้ 5 แห่งในจงัหวดั ล ำปำง นครสวรรค์ สรุำษฎร์ธำนี และสงขลำ โดย
กรมธุรกิจพลงังำนเป็นผู้ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินชดเชยในแต่ละคลงัก๊ำซ โดยขึน้อยู่กบัเส้นทำงกำรขนส่งและวิธีกำรขนส่ง 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ได้ประกำศยกเลิกกำรจำ่ยชดเชยคำ่ขนสง่ก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัภมิูภำคทัว่
ประเทศ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 4 กมุภำพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

ดงันัน้ ปัจจยัที่จะท ำให้ต้นทนุในกำรจดัหำก๊ำซของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 แตกตำ่งกนัจงึมำจำกคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ที่เกิดขึน้
ในกำรจดัหำและขนส่งก๊ำซ อำทิเช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลงั (Throughput) ซึง่เป็นค่ำบริกำรขนถ่ำยก๊ำซเข้ำ – ออกจำกคลงัก๊ำซ
แตล่ะแหง่ คำ่ขนสง่ระหว่ำงคลงัก๊ำซ และคำ่บริหำรจดักำร เป็นต้น  
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

เน่ืองจำกก๊ำซ LPG เป็นสินค้ำที่ไม่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละผู้ผลิต ท ำให้ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทซึ่ง
ได้แก่ สถำนีบริกำรก๊ำซและโรงงำนอตุสำหกรรม มีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและมีกำรเปรียบเทียบรำคำก๊ำซ 
LPG ที่จ ำหน่ำยโดยผู้ ค้ำมำตรำ 7 แต่ละรำย ผู้ ค้ำมำตรำ 7 จึงก ำหนดรำคำขำยให้ใกล้เคียงกันเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันทำง
รำคำได้ ปัจจยัด้ำนรำคำจงึมิใช่ปัจจยัหลกัเพียงอย่ำงเดียวในกำรแข่งขนัในธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG แต่ยงัรวมถึง
ปัจจยัด้ำนคณุภำพกำรบริกำรและควำมเช่ือถือไว้วำงใจในตวัผู้ ค้ำ ผู้บริหำรกลุ่มบริษัทจึงได้พิจำรณำปัจจยัที่มี ผลต่อกำร
แข่งขันในธุรกิจ เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกลยทุธ์เพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงและเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจของ
กลุม่บริษัท ดงันี ้

1. การเพิ่มคลังก๊าซเพื่อจัดเกบ็และขนถ่ายก๊าซ 
ในธรุกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG นัน้กำรมีคลงัก๊ำซเพ่ือจดัเก็บและเป็นจดุกระจำยสินค้ำมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อกำร

แข่งขนัทัง้ในด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ำซ กำรบริหำรกำรขนส่งและต้นทนุค่ำขนส่ง ซึง่จะส่งผลต่อยอดขำย
และผลประกอบกำรโดยตรง เน่ืองจำกกำรจัดหำก๊ำซหรือใช้บริกำรคลังก๊ำซจำกผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นนัน้จะท ำให้มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ เช่น ค่ำบริกำรผ่ำนคลงั ค่ำจดัเก็บก๊ำซ เป็นต้น ทัง้ยงัมีข้อจ ำกดัในเร่ืองระยะเวลำท ำกำร
และปริมำณที่จดัซือ้ได้จำกคลงัก๊ำซแตล่ะแหง่ท ำให้ขำดควำมคลอ่งตวัและมีข้อจ ำกดัในกำรเพ่ิมยอดขำย กำรมีคลงัก๊ำซเป็น
ของตนเองจงึเป็นข้อได้เปรียบในกำรแข่งขนัของผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7  

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรมีคลังก๊ำซของตนเอง จึงได้ลงทุนก่อสร้ำงคลังก๊ำซเพ่ิมขึน้ในจังหวัด
ปทมุธำนี ซึง่เป็นพืน้ที่กลุม่ลกูค้ำหลกัของกลุม่บริษัท โดยคลงัก๊ำซดงักลำ่วสำมำรถจกุ๊ำซได้ถงึ 400 ตัน และจะย้ำยกำรส ำรอง
พกัก๊ำซมำยงัคลงัปทมุธำนี ซึง่จะชว่ยลดคำ่ใช้จำ่ยโดยเฉพำะในสว่นคำ่บริกำรผ่ำนคลงั ลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนก๊ำซ 
และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัพืน้ที่ทำงตอนเหนือและตะวนัตกของกรุงเทพฯ ได้ ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มีคลงัของผู้ ค้ำมำตรำ 7 
รำยใดตัง้อยูใ่นพืน้ที่ดงักลำ่ว  

2. การขนส่งก๊าซที่ทนัต่อเวลา 
ส ำหรับธุรกิจสถำนีบริกำรและโรงงำนอตุสำหกรรมซึง่เป็นกลุ่มลกูค้ำหลกัของบริษัทฯ นัน้ ควำมน่ำเช่ือถือของผู้จดั

จ ำหน่ำยก๊ำซในกำรที่จะจดัหำและจดัส่งก๊ำซให้ทนัต่อควำมต้องกำรใช้งำนนัน้ มีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมำก
เพ่ือไม่ให้เกิดกำรขำดแคลนก๊ำซซึ่งจะกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ แม้ว่ำโดยทั่วไปลูกค้ำจะมีกำรวำงแผนสัง่ซือ้ก๊ำซ LPG 
ล่วงหน้ำแต่ส ำหรับลูกค้ำสถำนีบริกำรซึ่งมีปริมำณกำรขำยในแต่ละช่วงเวลำที่ไม่แน่นอน ท ำให้มักมีกรณีที่ลกูค้ำมีควำม
ต้องกำรสัง่ซือ้ก๊ำซเร่งด่วน โดยเฉพำะลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ ซึง่มีข้อจ ำกดัในด้ำนระยะเวลำขนส่ง โดยสำมำรถน ำรถบรรทกุ
ก๊ำซเข้ำได้ระหว่ำงเวลำ 22.00 น. – 6.00 น. เท่ำนัน้ ควำมสำมำรถในกำรจัดหำก๊ำซและกำรบริหำรกำรขนส่งของผู้ จัด
จ ำหน่ำยก๊ำซจงึเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบัลกูค้ำและรักษำฐำนลกูค้ำไว้ได้ 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเช่ือถือในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยอำศัยควำมช ำนำญในกำรบริหำรกำร
ขนส่งจำกประสบกำรณ์ในธุรกิจขนส่งก๊ำซกว่ำสิบปี กำรมีจ ำนวนรถขนส่งก๊ำซเพ่ือให้สำมำรถรองรับปริมำณกำรสั่งซือ้ที่
เพ่ิมขึน้ รวมไปถึงกำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซในจงัหวัดปทมุธำนีเพ่ือส ำรองก๊ำซและใช้เป็นจุดขนถ่ำยก๊ำซ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำจะ
สำมำรถจดัหำและขนสง่ให้กบัลกูค้ำได้ตลอดเวลำ 

3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครบวงจร 
กำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดและน ำเสนอบริกำรแบบครบวงจรให้กับลกูค้ำเป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัที่สร้ำง

ควำมแตกต่ำงให้กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยในส่วนของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยและขนส่งก๊ำซ LPG นัน้ บริษัทฯ มี
นโยบำยให้ทีมงำนฝ่ำยขำยติดต่อประสำนงำนกบัลกูค้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำและกระตุ้นให้
เกิดกำรสัง่ซือ้ นอกจำกนีก้ำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัก๊ำซ LPG หลำยธุรกิจ ท ำให้สำมำรถน ำเสนอบริกำรอื่นๆ 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยและบริกำรขนสง่ก๊ำซ LPG เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำสถำนีบริกำรและโรงงำน
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อตุสำหกรรม เช่น บริกำรติดตัง้ระบบท่อก๊ำซอตุสำหกรรม กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกำรจดั
อบรมบคุลำกรในด้ำนควำมปลอดภยั เป็นต้น  

4.  การบริหารต้นทุนที่มีประสทิธิภาพ 
ด้วยลกัษณะของผลิตภณัฑ์ที่ไม่มีควำมแตกตำ่งในแตล่ะผู้ผลิต ท ำให้ผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ต้องพยำยำมควบคมุรำคำขำย

ให้อยูใ่นระดบัที่สำมำรถแข่งขนัได้ กำรควบคมุต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยโดยเฉพำะต้นทนุก๊ำซ LPG ต้นทนุคำ่ขนสง่และคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจดักำรจงึมีส่วนกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบริษัทอย่ำงมำก บริษัทฯ จงึใช้แนวทำงต่ำงๆ 
เพ่ือควบคมุต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรจดัหำและขนส่งก๊ำซ LPG จำกแหล่งที่มีต้นทนุก๊ำซและ
ต้นทุนกำรขนส่งต ่ำที่สุด กำรก ำหนดเส้นทำงและติดตำมรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพ่ือตรวจสอบเส้นทำงกำรขนส่งและ
ควำมเร็วที่ใช้ไปจนถึงกำรก ำหนดปริมำณน ำ้มันที่เหมำะสมในแต่ละเที่ยวเพ่ือให้กำรบริหำรต้นทนุค่ำขนส่งเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ส ำหรับด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรนัน้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอำหน่วยงำนสนับสนุนกำร
ด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยทัง้หมดไว้ที่บริษัทฯ เพียงแหง่เดียว เพ่ือลดจ ำนวนบคุลำกร ลดควำมซ ำ้ซ้อน และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยมีกำรคิดคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจดักำรระหว่ำงกนัตำมควำมเหมำะสม 

ภาวะอุตสาหกรรม  
ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซ LPG ถกูน ำไปใช้เป็นวตัถดุิบในอตุสำหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชือ้เพลิงพลงังำนทัง้
ในภำคกำรขนส่ง อตุสำหกรรม และครัวเรือน จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศและรำคำน ำ้มันเชือ้เพลิงที่ปรับตวั
สงูขึน้ เน่ืองจำกกำรเติบโตในภำคอตุสำหกรรมปิโตรเคมี และจำกกำรที่ผู้ ใช้รถยนต์หนัมำใช้ก๊ำซ LPG เป็นเชือ้เพลิงยำนยนต์
ทดแทนกำรใช้น ำ้มนัซึ่งปรับรำคำสงูมำกขึน้จำกกำรที่ก๊ำซ LPG มีอตัรำสิน้เปลืองน้อยกว่ำและมีรำคำถกูกว่ำน ำ้มันเบนซิน 
อันเป็นผลจำกกำรนโยบำยกำรควบคุมรำคำก๊ำซ LPG ของภำครัฐ ทัง้นีใ้นระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มันใน
ตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่ 

การก าหนดราคาก๊าซ LPG 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซ LPG ในปัจจบุนัเป็นแบบกึง่ลอยตวั โดยภำครัฐยงัคงควบคมุรำคำขำย ณ โรงกลัน่ และให้ผู้ ค้ำ
เป็นผู้ก ำหนดรำคำขำยปลีก  

แนวโน้มของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG 
แม้ว่ำภำครัฐจะมีกำรปรับรำคำก๊ำซ LPG ในภำคเศรษฐกิจตำ่งๆ สงูขึน้ แตป่ริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซ LPG ยงัคง

เพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เน่ืองจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและอตุสำหกรรมภำยในประเทศที่สง่ผลให้มีควำมต้องกำรใช้พลงังำนเพ่ิม
มำกขึน้ ทัง้นีใ้นระหว่ำงปี 2558 สถำนกำรณ์รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงมำก สง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ใน
ภำคขนสง่ 

กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง 
จำกกำรที่บริษัทฯ เป็นผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ.2543  จึงมีหน้ำที่ต้อง

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่ส ำคญั ดงันี ้
1. พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550  
2. พระรำชบญัญตัิควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542  
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2516 
4. พระรำชบญัญตัิกำรนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2522 
5. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนว่ำด้วยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแต่ละขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แต่กำรจดัหำ และ

จดัเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรจดัเก็บและขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจงึต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ในด้ำนที่เก่ียวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลังงำน กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกันอนัตรำยที่อำจเกิดขึน้กับ
สขุภำพและสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม 
 

การแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ ค้ำก๊ำซ LPG ซึ่งได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 7 ที่จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงใน
ภำคอตุสำหกรรม กำรขนสง่และครัวเรือน ทัง้สิน้ 17 รำย ดงันี ้

(หน่วย : พนัตัน) 
 

ช่ือ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ปริมาณ % ปริมาณ % ปริมาณ % 
1 บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  818.96 26 1,624.98 39.51 1,617.07 38.66 
2 บริษัท ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 721.85 23 829.66 20.17 918.29 21.95 
3 บริษัท ปตท.น ำ้มนัและค้ำปลีก จ ำกดั 

(มหำชน) 828.15 21 - - - - 
4 บริษัท ยนิูคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 547.34 14 549.94 13.37 551.19 13.18 
5 บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ 

จ ำกดั (มหำชน) 432.07 11 451.24 10.97 454.19 10.86 
6 บริษัท ออร์คิด แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 155.20 4 149.99 3.65 142.67 3.41 
7 บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จ ำกดั 139.43 3 127.51 3.10 151.88 3.63 
8 บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั 86.94 2 62.63 1.52 32.75 0.78 
9 บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 81.65 2 82.72 2.01 85.71 2.05 
10 บริษัท เอน็เอส แก๊ส แอลพีจี จ ำกดั  44.53 1 64.92 1.58 61.85 1.48 
11 บริษัท อโูน่แก๊ส จ ำกดั  43.40 1 50.18 1.22 47.84 1.14 
12 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 41.28 1 43.17 1.05 48.20 1.15 

13 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 23.49 1 23.48 0.57 24.52 0.59 
14 บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จ ำกดั 20.97 1 28.43 0.69 32.06 0.77 
15 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 9.08 0 5.70 0.14 3.53 0.08 
16 บริษัท ยไูนเตด็แก๊ส จ ำกดั 8.02 1 10.90 0.27 9.14 0.22 
17 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั  3.69 0 2.48 0.06 2.42 0.06 
 รวม 4,006.13 100 4,117.93 99.88 4,183.31 100.00 

              ที่มา :   กรมธรุกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จำกสถำนกำรณ์ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัในชว่งที่ผ่ำนมำ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซ LPG ในภำคขนสง่โดยรวม

ลดลง สง่ผลให้ผู้ ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยต้องแข่งขนักนัในกำรด ำเนินธรุกิจเพ่ิมขึน้เพ่ือรักษำยอดขำย 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้กบัสถำนีบริกำร โรงงำนอตุสำหกรรม ไปจนถึง

โรงบรรจกุ๊ำซนัน้ จะต้องได้รับอนญุำตตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ซึง่ผู้ขออนญุำต
จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนดงันี ้
 คุณสมบตัขิองผู้ขออนุญาตเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 

- มีทนุจดทะเบียนมำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท และมีเงินทนุหมนุเวียนตัง้แต ่100 ล้ำนบำทขึน้ไป  
- มีปริมำณกำรค้ำประจ ำปีตัง้แต ่50,000 ตนัขึน้ไป ซึง่ต้องแจ้งตอ่กรมธรุกิจพลงังำน 
- มีกำรส ำรองก๊ำซในอตัรำร้อยละ 1 ของปริมำณกำรค้ำประจ ำปี  
 ด้วยข้อก ำหนดทำงคุณสมบัติของผู้ อนุญำตดังกล่ำว ท ำให้ผู้ ประกอบกำรขนำดเล็กเข้ำสู่ธุรกิจได้ยำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธรุกิจค้ำก๊ำซ LPG ไม่ใชเ่พียงกำรแข่งขนัทำงรำคำเทำ่นัน้แตย่งัรวมถงึกำรแข่งขนัในด้ำนคณุภำพกำร
บริกำร ควำมรวดเร็วในกำรขนส่งก๊ำซ รวมถึงกำรให้บริกำรทำงเทคนิคอื่นๆ แก่ลูกค้ำ ซึ่งจะท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่
แข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่อยูใ่นธรุกิจได้ล ำบำกมำกขึน้  

นอกจำกนีก้ำรแข่งขนัในธรุกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ระหว่ำงผู้ ค้ำมำตรำ 7 ไม่ใช่กำรแข่งขนัด้ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียว 
คณุภำพของกำรบริกำรยงัเป็นสิ่งส ำคญั นอกจำกนีก้ำรขยำยธรุกิจทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลกึไปยงัธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักำรจดั
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG เช่น ธุรกิจสถำนีบริกำร ธุรกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซส ำหรับยำนยนต์และอตุสำหกรรม เป็นต้น เป็นกำร
ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถให้บริกำรที่ครอบคลมุและครบวงจรให้กบัลกูค้ำที่ช่วยสร้ำง
คณุคำ่ในธรุกิจและสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรม 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธุรกิจจดัหำ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ในแต่ละขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตัง้แต่กำรจดัหำ และ

จดัเก็บก๊ำซ LPG นัน้ ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอก อย่ำงไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรจดัเก็บและขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจงึต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบั
ต่ำงๆ ในด้ำนที่เก่ียวกับควำมปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น กรมธุรกิจพลังงำน กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม กรมกำรขนส่งทำงบก และนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกันอนัตรำยที่อำจเกิดขึน้กับ
สขุภำพและสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม 
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ธุรกจิขนส่งทางบก 
ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ ำกดั (GG) ซึง่เป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ ให้บริกำรจดัส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำโดยใช้รถบรรทกุขนส่ง
ติดตัง้ถังบรรจุก๊ำซ และเป็นผู้ขนส่งก๊ำซ LPG ตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 โดย
ขนสง่ให้บริษัทในเครือร้อยละ 67 และบริษัทผู้ ค้ำ LPG รำยอื่นๆ ร้อยละ 9 รวมถงึบริกำรขนสง่แอมโมเนีย ในสดัสว่นร้อยละ 24 
ในปัจจบุนับริษัทฯ มีจ ำนวนรถขนสง่ก๊ำซ LPG ดงันี ้ 

 

ประเภทรถขนส่ง จ านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทกุ (ตนั) 

รถขนสง่ก๊ำซ LPG   

รถบรรทกุหวัลำก 6 15 
รถบรรทกุ 10 ล้อ  8 8  

              รถบรรทกุ  6 ล้อ 4 4.3 
รถขนสง่แอมโมเนีย   

รถบรรทกุหวัลำก 1 20 
รถบรรทกุ 10 ล้อ 3 10 

รถขนวสัดกุ่อสร้ำง   
รถบรรทกุหวัลำก 4 50 

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่ำนกำรขออนุญำตและมีกำรตรวจสภำพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่ำง
สม ่ำเสมอตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรติดตัง้ระบบ GPS เพ่ือติดตำมข้อมลูรถขนสง่แตล่ะคนั เพ่ือควบคมุ
และติดตำมพฤติกรรมกำรขับรถของพนักงำนขับรถได้ รวมทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริตของ
พนกังำนขบัรถได้ในอีกทำงหนึ่ง ผลจำกกำรใช้ระบบในกำรควบคมุติดตำมกำรขนส่งดงักล่ำว ท ำให้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯไม่เคย
เกิดอบุตัิเหตรุ้ำยแรง และสำมำรถจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้ำได้ทนัตำมก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ 

กลุ่มบริษัทยงัมีรำยได้จำกกำรขนส่งก๊ำซ LPG  ให้กบัลกูค้ำภำยนอกในสดัส่วนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 34.75  ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่ ซึง่มำจำกกำรรับจ้ำงขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำสถำนีบริกำรและปตท. เป็นหลกั 

 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยได้คำ่บริกำรขนสง่ 48.61 100 39.95 100 40.30 100 

- ขนสง่ให้บริษัทในเครือ 30.52 63 25.47 64 25.62 64 
   - ขนสง่ให้บคุคลภำยนอกอื่น 4.48 9 6.28 16 14.68 36 
   - ขนสง่แอมโมเนีย 11.50 24 5.73 14 - - 
   - ขนสง่วสัดกุ่อสร้ำง 2.11 4 2.47 6 - - 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนสง่ก๊ำซ นอกจำกจะต้องได้รับใบอนญุำตตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และขอใบค้ำตำ่งจำกผู้ ค้ำมำตรำ 7 ส ำหรับรถขนสง่แตล่ะคนัแล้ว ยงัต้องใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก
เพ่ือจดัหำรถขนสง่ รวมทัง้ผู้ ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยมกัจะมีผู้ ให้บริกำรขนสง่เป็นของตนเอง เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำร
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ต้นทนุ และเพ่ือกำรจดัสง่ได้ตำมเวลำที่ต้องกำร อีกทัง้รำคำค่ำขนสง่ก๊ำซ LPG เป็นรำคำที่ค่อนข้ำงมำตรฐำน ซึง่ทกุบริษัทจะ
อิงรำคำตำมคำ่ขนสง่ของผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยใหญ่ ท ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเลก็เข้ำสูธ่รุกิจได้ยำก 

การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
เม่ือบริษัทฯ ได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ บริษัทฯ จะไปรับก๊ำซจำกคลงัก๊ำซของปตท.หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่นเพ่ือ

จดัสง่ให้กบัลกูค้ำ  
ส ำหรับกำรจดัส่งก๊ำซให้กบัลกูค้ำในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจงัหวดัในภำคกลำง บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำกคลงั

บ้ำนโรงโป๊ะ หรือผู้ ค้ำตำมมำตรำ 7 รำยอื่น เพ่ือขนส่งไปยงัคลงัที่บริษัทฯ ใช้บริกำรเพ่ือรับและเปลี่ยนถ่ำยก๊ำซสู่รถบรรทกุ
ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนั ก่อนจดัส่งให้กบัลกูค้ำ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ลกูค้ำอยู่ใกล้กับคลงัก๊ำซที่กลุ่มบริษัทจดัซือ้ก๊ำซ 
บริษัทฯ จะใช้รถขนสง่ขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนสง่ก๊ำซไปยงัลกูค้ำโดยตรง 

ส ำหรับกำรขนสง่ก๊ำซให้กบัลกูค้ำในพืน้ที่ภำคกลำงตอนบนหรือภำคเหนือตอนลำ่ง สว่นใหญ่บริษัทฯ จะรับก๊ำซจำก
คลงัก๊ำซของปตท.ในจงัหวดันครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนำดบรรจ ุ15 ตนัในกำรขนส่งเพ่ือไปจดัเก็บและกระจำยสินค้ำผ่ำน
คลงัก๊ำซของบริษัทฯ ในจงัหวดัพิจิตร และใช้รถขนส่งขนำดบรรจ ุ8 ตนัหรือ 4 ตนัเพ่ือขนส่งก๊ำซไปยงัลกูค้ำ เน่ืองจำกสถำนี
บริกำรก๊ำซสว่นใหญ่สำมำรถบรรจกุ๊ำซได้ประมำณ 4 – 8 ตนั 

กฎหมายและหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง 
จำกกำรที่ GG เป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จงึ

มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยมีกฎหมำย กฎระเบียบ และประกำศที่ส ำคญั ดงันี ้
1. พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง (ฉบบัที่ 2

พ.ศ. 2550  
2. พระรำชบญัญตัิควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542  
3. พระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกนัภำวกำรณ์ขำดแคลนน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2516 
4. กฎกระทรวงพลงังำน และประกำศกระทรวงพลงังำนว่ำด้วยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรค้ำและกำรขนสง่น ำ้มนั

เชือ้เพลิง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ LPG ของบริษัทฯ  ไม่มีกระบวนกำรใดที่มีกำรปล่อยของเสียทิง้ลงสู่สิ่งแวดล้อม

ภำยนอก อยำ่งไรก็ตำม ด้วยลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรขนสง่วตัถไุวไฟ บริษัทฯจงึต้องปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบัตำ่งๆ ในด้ำนที่เก่ียวกบัควำมปลอดภยัที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกบัที่เก่ียวข้อง อำทิเชน่ กรมธรุกิจ
พลงังำน กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กรมกำรขนสง่ทำงบก และนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือป้องกนัอนัตรำย
ที่อำจเกิดขึน้กบัสขุภำพและสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทใดในกรณีที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม 

 

ธุรกจิบริการรับเหมาก่อสร้าง  
การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบทอ่ก๊ำซอตุสำหกรรมและน ำ้มนั ได้แก่ กำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ กำรเดินระบบ
ทอ่ก๊ำซในคลงัก๊ำซ โรงบรรจกุ๊ำซ สถำนีบริกำรก๊ำซ รถบรรทกุก๊ำซ ตลอดจนระบบทอ่ก๊ำซภำยในโรงงำนอตุสำหกรรม รวมทัง้
ร้ำนอำหำรหรือห้ำงสรรพสนิค้ำที่ใช้ก๊ำซเป็นเชือ้เพลิงในกำรหงุต้ม ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล ออกแบบ ค ำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มี
ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ โดยบริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ด้ำนกำรผลิต ติดตัง้ และ กำรขำย 
จำกสถำบนั UKAS 
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บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโดยถือหุ้นในสดัสว่น 51.30% ของทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ซึ่งด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้ำนกำรก่อสร้ำงและรับจ้ำงผลิต ติดตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำน
อุตสำหกรรมตำมแบบและขนำดที่ลูกค้ำก ำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่ง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งำนแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งำนติดตัง้นอกสถำนที่ (Site 
Erection) โดยบริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรที่รองรับกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลูกค้ำที่ต้องกำรมำตรฐำนและคุณภำพสูง เช่น โรงกลั่นน ำ้มัน โรงไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ ปิโตรเคมี ที่มี โรงงำนในนิคม
อตุสำหกรรมมำบตำพดุ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบริษัทฯ ที่อำจมีควำมคล้ำยคลึงกัน คือ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม 
ธุรกิจของทัง้สองบริษัทมีควำมแตกต่ำงกันในแง่ของควำมช ำนำญและมำตรฐำนของงำน ดงันัน้ ลกูค้ำจะเป็นฝ่ำยเลือกใช้
บริกำรจำกบริษัทใดขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของงำน 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  มีกำรด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยกลุ่มลูกค้ำเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ำ้มัน ก๊ำซ และปิโตรเคมี ลักษณะงำนที่รับเหมำต้องใช้ประสบกำรณ์ เน้น
คณุภำพทัง้มำตรฐำนของวตัถดุิบ กระบวนกำรผลิตที่รัดกมุ มีทีมงำนวิศวกรที่มีควำมช ำนำญและควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ส ำหรับให้ค ำแนะน ำแก่ลกูค้ำ มีทีมช่ำงฝีมือที่ได้รับประกำศนียบัตรช่ำงเช่ือมตำมที่มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทก ำหนด ท ำให้บริกำรของบริษัทฯ มีมำตรฐำนสงู โดยได้รับกำรตรวจสอบคณุภำพในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรผลิต
และกำรติดตัง้ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ได้รับประกำศนียบตัรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกสถำบนัที่มีช่ือเสียงซึง่จะมีเจ้ำหน้ำที่จำก
แตล่ะสถำบนัเข้ำมำตรวจสอบทกุๆ 3 ปี เชน่ ASME NBIC เป็นต้น ท ำให้บริษัทฯ มีต้นทนุในกำรให้บริกำรสงู  

บริษัท ทำคนิู (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ TAKUNI มีกำรด ำเนินธรุกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
เช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซ LPG เท่ำนัน้ เช่น ศนูย์กำรค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร อีกทัง้
มำตรฐำนกำรในก่อสร้ำง วัตถุดิบและคุณภำพแรงงำน อยู่ ในระดับที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่ง TT ไม่สำมำรถท ำงำนที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกับ CAZ ได้เพรำะข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น ควำมเช่ียวชำญนอกเหนือจำกระบบท่อก๊ำซ LPG 
ควำมสำมำรถของวิศวกร มำตรฐำนแรงงำนที่ต้องมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคต กลุ่ม TAKUNI จะมีกำรว่ำจ้ำง CAZ หรือบริษัทย่อยของ CAZ ในเร่ืองใด ทัง้ TAKUNI 
และ CAZ จะมีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำตลำด และเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป รวมทัง้พิจำรณำควำมสมเหตสุมผลในกำรท ำ
รำยกำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ Internal Audit ของทัง้กลุม่ TAKUNI และ CAZ จะเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัดงักลำ่ว เพ่ือเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทัว่ไปได้ทรำบ และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมเกณฑ์รำยกำรเก่ียวโยงกนั 

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอตุสำหกรรม ผู้ ให้บริกำรสว่นใหญ่เป็นผู้ รับเหมำรำยยอ่ยซึง่มกัให้บริกำร
แก่โรงงำนอตุสำหกรรมขนำดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ที่อยู่ในอตุสำหกรรมที่
เก่ียวข้องกับก๊ำซโดยตรงท ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ซึ่งให้
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ควำมส ำคญัในเร่ืองของระบบควำมปลอดภยั จงึมกัใช้บริกำรติดตัง้จำกผู้ประกอบกำรขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ที่เช่ือถือได้ใน
รูปแบบบริษัทซึง่มีน้อยรำย 

ส ำหรับกำรแข่งขนัในงำนบริกำรก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มนั กลุม่บริษัทมีทีมผู้บริหำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำน
งำนก่อสร้ำงแก๊สและน ำ้มันมำอย่ำงยำวนำน เป็นที่ยอมรับของลกูค้ำ ประกอบกับมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ และสถำนที่พร้อม
ส ำหรับกำรให้บริกำร ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรมน ำ้มนั ปิโตรเคมี โรงกลัน่น ำ้มนั ดงันัน้ภำวะกำรแข่งขนัและ
กำรเติบโตของบริษัทฯ จงึเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรเติบโตของอตุสำหกรรมดงักลำ่ว 

ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์  
ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

บริษัท ทำคนิู (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย (TT) ด ำเนินธุรกิจบริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ และกำร
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ โดยให้บริกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์
แบบใช้เชือ้เพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทัว่ไปโดยใช้อปุกรณ์ควบคมุกำร
จ่ำยก๊ำซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตำลี โดยพนักงำนของ
บริษัทฯ ให้ค ำแนะน ำเร่ืองระบบก๊ำซรถยนต์แก่ลกูค้ำเพ่ือให้ลกูค้ำพิจำรณำ
ควำมต้องกำรรวมทัง้ประเมินค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง และน ำเสนอระบบก๊ำซ
รถยนต์ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ จำกนัน้จึงติดตัง้ระบบก๊ำซ
รถยนต์ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้เวลำ 2 วันท ำกำร โดยบริษัทฯจะด ำเนินกำรติดตัง้

ระบบก๊ำซและท ำกำรออกใบรับรองกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ รวมทัง้ใบรับรองควำมปลอดภยัในกำรติดตัง้เพ่ือให้ลกูค้ำใช้
เป็นเอกสำรประกอบกำรยื่นแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงระบบเชือ้เพลิงตอ่กรมขนสง่ทำงบก 

บริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ก๊ำซส ำหรับโรงบรรจกุ๊ำซ สถำนีบริกำร รถขนก๊ำซ โรงงำนอตุสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซเป็น
เชือ้เพลิง ให้แก่ลกูค้ำทัว่ไป และมีอปุกรณ์ที่ผลิตเองเพ่ือจ ำหน่ำย เป็นอปุกรณ์ที่บริษัทฯท ำกำรพัฒนำขึน้ หรือปรับปรุงขึน้ 
จำกเดิมที่ต้องท ำกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศซึง่มีรำคำแพง 

 

 

 

 

 

 
 

การตลาดและการแข่งขัน 

ส ำหรับกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ ผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรมมีทัง้ผู้ ให้บริกำรติดตัง้รำยย่อย
และบริษัทรำยใหญ่ โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ ให้บริกำรติดตัง้รำยใหญ่ส ำหรับกำรติดตัง้ก๊ำซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรำย
ย่อยส ำหรับกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ระบบ LPG ซึง่ผู้ ให้บริกำรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ค้ำรำยย่อยและใช้อปุกรณ์จำกประเทศ
จีนเป็นหลกั 
 

อปุกรณ์ควบคมุกำรจำ่ยเชือ้เพลงิ NGV 

ข้อต่อสวมเร็ว/หวัท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหวัท่อ
รับก๊าซ 

เคร่ืองเตือนก๊าซร่ัว 
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ธุรกจิบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทาง
วศิวกรรม  
ลักษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

กำรให้บริกำรของ RE เป็นกำรให้บริกำรงำนตรวจสอบและทดสอบทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ (Third Party 
Engineering / Inspection Service )ในกำรทดสอบและให้ควำมเห็นทำงวิศวกรรมในฐำนะผู้ เช่ียวชำญอิสระให้กับองค์กร
ต่ำงๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัหรือประเมินสภำพเพ่ือซ่อมบ ำรุง ซึง่อำจเป็นผลมำจำกข้อบงัคบัทำง
กฎหมำย หรือควำมต้องกำรของลกูค้ำเอง 

ทัง้นี ้กำรให้บริกำรของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะหลกั คือ  
1. กำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non-Destructive Testing) 
เป็นกระบวนกำรทดสอบเพ่ือหำควำมผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิน้งำน โดยใช้กระบวนกำรทำงฟิสิกส์ซึ่งไม่

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ชิน้งำนนัน้ๆ เชน่ 
-กำรทดสอบด้วยกำรถ่ำยภำพด้วยรังสี: เป็นกำรตรวจสอบหำรอยต ำหนิภำยในวสัด ุโดยใช้สำรกมัมนัตภำพรังสีหรือ

รังสีเอก็ซ์และใช้แผ่นฟิล์มบนัทกึข้อมลู โดยสว่นใหญ่ใช้ทดสอบรอยเช่ือม เชน่ ในโรงกลัน่น ำ้มนั ทอ่ขนสง่ เป็นต้น 
-กำรทดสอบด้วยคลื่นเสียง : เป็นกำรตรวจสอบควำมหนำเพ่ือหำควำมบกพร่องของเนือ้วสัด ุเชน่ ถงั ระบบทอ่ และ

อปุกรณ์ตำ่งๆ ด้วยกำรใช้คลื่นเสียง 
-กำรทดสอบด้วยอนุภำคแม่เหล็ก : เป็นกำรวัดรอยบกพร่องของผิววัสดุโดยใช้กำรเหน่ียวน ำจำกสนำมแม่เหล็ก

ไฟฟ้ำกระแสตรงหรือกระแสสลบั โดยสว่นใหญ่ใช้ตรวจสอบงำนทอ่ หรืองำนโครงสร้ำงโลหะ 
-กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซมึ : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิน้งำน หรือวสัดทุี่ไม่มีรูพรุน โดยกำรแทรก

ซมึของน ำ้ยำ เพ่ือหำรอยบกพร่องที่ผิวของชิน้งำน 

-กำรทดสอบด้วยสำยตำ : เป็นกำรตรวจสอบควำมบกพร่องของผิวชิน้งำน เชน่ รอยขีดข่วน หรือรอยเคลือบที่ไม่
เรียบร้อย อนัอำจสง่ผลตอ่ควำมแขง็แรงของชิน้งำนได้  

2. กำรให้บริกำรตรวจสอบและรับรองคณุภำพ (Inspection and Certification) 

เป็นกระบวนกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองคณุภำพงำน ซึง่รวมถงึกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำยชิน้งำน เพ่ือประมวลผลและ
รับรองสภำพกำรใช้งำนของชิน้งำน ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรตรวจสอบ โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบก่อนกำรเปิดโรงงำนใหม่ 
กำรตรวจสอบระหว่ำงท ำกำรติดตัง้ หรือกำรตรวจสอบภำยหลงักำรใช้งำน รวมทัง้กำรตรวจสอบเพ่ือเป็นกำรรับรองทำง
กฎหมำยให้แก่ลกูค้ำ เช่น กำรรับรองถงับรรจุ LPG/NGV กำรทดสอบครบวำระ ณ คลงัเก็บก๊ำซโรงบรรจกุ๊ำซสถำนีให้บริกำร
ก๊ำซ เป็นต้น  

ทัง้นี ้กำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึน้อยู่กับลักษณะงำนที่จะให้ตรวจสอบ โดยหำกเป็นกำร
ตรวจสอบระบบท่อก๊ำซในคลงัก๊ำซหรือสถำนีบริกำรก๊ำซ เพ่ือหำรอยร่ัว อำจใช้เคร่ืองมือทัว่ไป โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษ
แบบกำรตรวจแบบ NDTแต่หำกเป็นงำนที่ต้องหำรอยต ำหนิภำยในโครงสร้ำงของวัสดทุี่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ
จะต้องใช้กระบวนกำร NDT ตวัอย่ำงของกำรทดสอบด้วย NDT เช่น กำรตรวจสอบและทดสอบระบบควำมปลอดภยัต่อกำร
ใช้งำนของภำชนะรับแรงดันสูงอำทิเช่นถังบรรจุก๊ำซ  NGV  (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนำด
ใหญ่หม้อต้มไอน ำ้ (Boiler) เป็นต้น  
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การตลาดและการแข่งขัน 
ธุรกิจให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชำชีพอิสระ ซึง่มีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในอตุสำหกรรมไม่

มำกนัก ส่งผลให้กำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมำก ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยมกัมีลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่
แตกต่ำงกัน และกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเป็นกำรแข่งขันด้ำนกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือ ถือเป็นหลัก ทัง้นีบ้ริษัทฯ  ถือเป็น
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ปัจจบุนัมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงในระดบัใกล้เคียงกนัประมำณ 12 รำย ส ำหรับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ในอตุสำหกรรมที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัท ศิวะ เทสติง้ 
อินสเพ็คชัน่ แอนด์ คอนซลัติง้ จ ำกดั เป็นต้น 
ช่องทางการจ าหน่าย 

ชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยในกำรเข้ำถงึลกูค้ำของ RE สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  
1.ลูกค้ำภำยในกลุ่มบริษัททำคูนิ  เช่น สถำนีบริกำรซึ่งซือ้ก๊ำซปิโตรเลียมจำก TG, ลูกค้ำติดตัง้งำนท่อก๊ำซ

อตุสำหกรรมของ TT, ลกูค้ำงำนติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ของ TT เป็นต้น  
2.ลกูค้ำทัว่ไป ที่ RE ท ำกำรติดต่อโดยตรง โดยอำจจะอำศัยฐำนข้อมลูที่เปิดเผยของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น  กรม

โรงงำนอุตสำหกรรม รำยช่ือผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจพลังงำน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพ่ือน ำเสนอกำร
ให้บริกำรตำ่งๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้ลกูค้ำสว่นใหญ่ของ RE ในปัจจบุนัเป็นลกูค้ำที่ RE ท ำกำรติดตอ่โดยตรงเป็นหลกั 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
RE มีนโยบำยขยำยขอบเขตในกำรให้บริกำรไปยงักำรตรวจสอบและทดสอบด้ำน NDT ที่มีควำมซบัซ้อนเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือเพ่ิมมลูค่ำเพ่ิมของงำนทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว RE มีกลยทุธ์ในกำรพัฒนำบคุลำกรภำยในของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะ on the job training และกำรอบรมในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรเพ่ิมขึน้ รวมทัง้ 
พิจำรณำกำรลงทนุเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบและตรวจวดัเพ่ิมขึน้ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและรูปแบบในกำรให้บริกำรด้ำนอื่นๆ  

การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ศกัยภำพในกำรให้บริกำรของ

ผู้ประกอบกำรแตล่ะรำยจะขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยัหลกั คือ  
1.กำรได้รับใบอนญุำตในกำรทดสอบด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนญุำตส ำหรับบริษัทฯ และ

ใบอนญุำตส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนกำรทดสอบ ทัง้นีใ้บอนญุำตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอำยปุระมำณ 3 ปี และท ำกำรต่ออำยุ
เม่ือครบก ำหนด RE ถือเป็นบริษัทมีประสบกำรณ์และมีคณุวฒุิด้ำนกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
เช่น ASNT , PCN , ASME ทัง้ยังได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ด้ำนกำรให้บริกำรตรวจสอบและทดสอบและกำร
ตรวจสอบและทดสอบโดยไม่ท ำลำย  
 

 ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ 31  ธันวาคม  2561 มีดงันี ้
หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 

กรมธรุกิจพลงังำน ทดสอบและตรวจสอบตำม พรบ.ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 
ที่ขึน้ทะเบียนกบักรมธรุกิจพลงังำน 
สภำพที่บรรจ ุ   LPG  -   ประเภท 1 
สถำนที่ใช้         LPG  -   ประเภท 1 
น ำ้มนั                        -    ระดบั    3 
สถำนีบริกำร     NGV –   ขึน้ทะเบียนผู้ทดสอบ 
สถำนที่ใช้         NGV –   ประเภท 1 
เป็นผู้ ได้รับหนงัสือรับรองสถำนที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ ประเภท 1 
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หน่วยงานที่อนุญาต ประเภทการรับรอง 
กรมกำรขนสง่ทำงบก ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์และ

กำรติดตัง้ส่วนควบและอปุกรณ์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็นเชือ้เพลิง พ.ศ. 2550 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตำม
กฎกระทรวงก ำหนด เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดัเป็นเชือ้เพลิง พ.ศ. 2550 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบ
และเคร่ืองอปุกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลิง พ.ศ. 2551 

 ได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นผู้ ตรวจสอบและทดสอบตำมกฎกระทรวงก ำหนดเคร่ือง
อปุกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2551 

คณะกรรมกำรควบคมุอำคำร หนงัสือรับรองกำรขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบคุคล 
สภำวิศวกร ได้รับอนญุำตประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคมุ 

 

The American Society for 
Nondestructive Testing Inc. 
(ASNT) 

รับรองว่ำ คุณอุดม  มีพวงผล และ คุณจิรวัฒน์  สุขกันตะ ได้รับกำรรับรองให้เป็น
ผู้ตรวจสอบ NDT Level III  

จ ำนวนผู้ปฏิบตัิงำนและ
ช ำนำญงำน (ณ 31 ธ.ค. 61) 

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

กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
สำยตำ และทดสอบด้วยคลื่นเสียง 
ผู้ช ำนำญกำรทดสอบ NDT ระดบั 2 จ ำนวน 40 ทำ่น ในสำขำกำรทดสอบด้วยรังสี 
กำรทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก กำรทดสอบด้วยสำรแทรกซึม และกำรทดสอบด้วย
คลื่นเสียงควำมถ่ีสงู  และกำรทดสอบด้วยสำยตำ 

2.ควำมเพียงพอของเคร่ืองมือและอปุกรณ์   ทัง้นี ้กำรให้บริกำรสว่นใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำร
ซึ่งระบบกำรทดสอบที่ขึน้อยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลำกรเป็นหลัก ดังนัน้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่น ำมำใช้ จะเป็น
เคร่ืองมือพืน้ฐำนที่ผู้ ประกอบกำร NDT ระดับ 3 ต้องจัดหำ และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพ่ือประกอบกำรยื่นขออนุญำต
ให้บริกำร NDT โดยเคร่ืองมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทนุไม่สงูมำก เช่น เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยคลื่นอลุตร้ำโซนิก , เคร่ือง
ตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยกำรฉำยรังสี, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยอนภุำคแม่เหล็ก, เคร่ืองตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยสำร
แทรกซมึเคร่ืองตรวจวัดควำมแข็ง เคร่ืองสบูอดัน ำ้แรงดนัสงู, เคร่ืองวดัควำมลกึ และเคร่ืองทดสอบกำรขยำยตวัของถังแก๊ส 
เป็นต้น 

 

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรม 
กระบวนกำรให้บริกำรของ RE สำมำรถสรุปได้พอสงัเขปดงันี ้ 

1. RE ท ำกำรติดตอ่ลกูค้ำ และเสนอรำคำในกำรให้บริกำร 



 

26 
 

2. ด ำเนินกำรในเร่ืองที่เก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบ โดยเฉพำะในกรณีที่เป็นกำรตรวจสอบตำมเง่ือนไขที่กฎหมำย
ระบ ุซึ่งจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ของภำครัฐเข้ำร่วมด้วย RE จะท ำกำรประสำนงำนกับกรมธุรกิจพลงังำน เพ่ือก ำหนดวันในกำร
ตรวจสอบ 

3. ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลกูค้ำ โดยในกรณีที่พบว่ำชิน้งำนหรืออุปกรณ์ของลกูค้ำมีควำมบกพร่องไม่
เป็นไปตำมมำตรฐำน RE จะน ำเสนอบริกำรเพ่ิมเติมในกำรปรับปรุงแก้ไข 

โดยทัว่ไปแล้ว ระยะเวลำในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบของ RE มกัใช้เวลำประมำณ 2-3 วนั เว้นแต่กรณี
ตรวจสอบระบบกำรจดัเก็บก๊ำซขนำดใหญ่ ซึง่ต้องขึน้อยูก่บัขนำดถงัและงำนที่ตรวจสอบและทดสอบ 
 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ทำคนิู แลนด์ จ ำกดั (TL) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย  ด ำเนินธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดิน
แล้วบำงส่วน โดยบริษัทฯได้พิจำรณำท ำเลที่ตัง้ของที่ดินโดยละเอียดและเล็งเห็นศกัยภำพในกำรเจริญเติบโตของที่ดินซึ่ง
ได้รับอำนิสงส์จำกกำรลงทนุของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในช่วง
ต้นปี 2562 ประกอบกบับริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึง่เป็นโอกำสที่ดีและเหมำะสมในกำรลงทนุในสินทรัพย์ที่
มัน่คง เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนในกำรลงทนุให้แก่บริษัท และเพ่ิมผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นจำกกระแสเงินสดสว่นที่เหลือจำกกำร
ด ำเนินงำน 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ  
1) ถือครองที่ดินไว้เพ่ือขำย โดยมุ่งหวงัสว่นตำ่งของรำคำซือ้ขำย หรือ  

2) ร่วมลงทนุกบัผู้ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงที่อยู่อำศยั ทัง้นีบ้ริษัทค ำนึงถึงควำม
เสี่ยงของลกูค้ำในด้ำนควำมสำมำรถในกำรขอสินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่ำศยั ประกอบกบัควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง กำรลงทนุในครัง้นีเ้ป็นกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งจดัอยู่ในสินทรัพย์ประเภทที่มี
สภำพคล่องต ่ำ อำจท ำให้บริษัทฯ ขำดสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจดัท ำ
แผนกระแสเงินสดรับ-จำ่ยจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติไว้อยำ่งถ่ีถ้วน ซึง่กำรลงทนุซือ้ที่ดินดงักลำ่วไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมทนุ 
หรือจดัหำเงินทนุโดยกำรกู้ยืม  

ควำมเสี่ยงจำกภำระคำ่ใช้จ่ำยในกำรดแูลรักษำ หลงัจำกกำรลงทนุซือ้ที่ดิน บริษัทฯ มีหน้ำที่ดแูลทรัพย์สิน ซึง่อำจจะ
มีภำระคำ่ใช้จำ่ยในกำรป้องกนักำรบกุรุก และ/หรือกำรดแูลรักษำอื่นๆ ตำมสมควร 

ควำมเสี่ยงจำกควำมลำ่ช้ำในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ เหตผุลของกำรลงทนุในครัง้นีส้ว่นหนึง่มำจำกกำรสร้ำงรถไฟฟ้ำ 
ซึง่หำกกำรก่อสร้ำงมีควำมลำ่ช้ำ อำจสง่ผลตอ่ยอดขำยอสงัหำริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

การตลาดและการแข่งขัน 
ต้นทนุในกำรซือ้ที่ดินของกลุม่บริษัทไม่สงูมำก และมีท ำเลที่ตัง้ อยูใ่กล้ถนนใหญ่และสถำนีรถไฟฟ้ำ ประกอบกบักำร

ที่กลุม่บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำง ท ำให้มัน่ใจว่ำควบคมุต้นทนุในกำรก่อสร้ำงได้เป็นอยำ่งดี สำมำรถแข่งขนักบั
ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์รำยอื่นได้ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทขำดแบรนด์ที่ยงัไม่เป็นที่รู้จกั ซึง่อำจสง่ผลตอ่กำรตัง้รำคำขำยต ่ำกว่ำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่มีช่ือเสียง 
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ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจยัควำมเสี่ยงในกำรประกอบธรุกิจของกลุม่บริษัทที่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดงันี  ้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มัน 
เน่ืองจำกรำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลงอย่ำงรวดเร็วในปีที่ผ่ำนมำ รำคำน ำ้มนัในประเทศได้ปรับตวัลดลง แต่รำคำ

แก๊สในประเทศไม่ได้ปรับลดลงตำมตลำดโลก ท ำให้รำคำน ำ้มนักบัรำคำแก๊สใกล้เคียงกนั สง่ผลให้ปริมำณกำรใช้แก๊สในภำค
ขนส่งลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั ผู้บริหำรคำดว่ำ หำกช่องว่ำงระหว่ำงรำคำน ำ้มนักบัรำคำแก๊สยงัไม่เพ่ิมขึน้ ปริมำณกำรใช้ใน
ภำคขนส่งจะลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ธุรกิจจ ำหน่ำยแก๊สไม่สำมำรถเติบโตได้ บริษัทจงึขยำยกำรลงทนุไปในธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงและพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพ่ือกระจำยควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธรุกิจ 

กลุ่มลกูค้ำในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของบริษัทเป็น
กลุม่พลงังำน เม่ือรำคำน ำ้มนัผนัผวน ท ำให้รำยได้ของกลุม่ลกูค้ำลดลง และแผนกำรขยำยธรุกิจของกลุม่ลกูค้ำเปลี่ยนไปจำก
เดิม โดยส่วนใหญ่หนัมำใช้นโยบำยชะลอกำรลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขำยของกลุ่มบริษัท   
กลุ่มบริษัทจงึได้สรรหำและพฒันำบคุลำกรที่มีคณุภำพเพ่ือรองรับกำรขยำยกลุม่ลกูค้ำไปยงักลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลงังำน
เพียงอยำ่งเดียว ประกอบกบัขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมไปในภมิูภำคตะวนัออกเพ่ือขยำย
ฐำนลกูค้ำ 

2. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจ าหน่าย 
กำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG  บริษัทจะวำงแผนกำรจดัหำก๊ำซ LPG จำกผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยอื่นซึง่โดยทัว่ไป

แล้วจะท ำกำรจดัหำจำกผู้ผลิตก๊ำซ LPG รำยใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดงันัน้บริษัทฯ จงึอำจมีควำม
เสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตใุดก็ตำมหรือท ำกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ในปริมำณที่
ต ่ำกว่ำที่บริษัทฯแจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะสง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทฯ เช่ือว่ำโอกำสที่จะเกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วมีไม่สงูมำกนกั เน่ืองจำกโควตำกำรจดั
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG ของผู้ ค้ำมำตรำ 7 แตล่ะรำยถกูจดัสรรโดยกรมธรุกิจพลงังำน นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีพนัธมิตรทำงกำรค้ำคือ
ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 หลำยรำย และมีคลงัส ำรองก๊ำซเป็นของตนเอง ท ำให้บริษัทฯ มัน่ใจว่ำจะสำมำรถจดัหำ LPG ได้ใน
เวลำที่ต้องกำร ทัง้นี ้ในอดีตท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำในกำรจดัหำก๊ำซ LPG อนัเป็นผลจำกกำรปฏิเสธกำรจดัส่ง
ของผู้ ค้ำรำยใหญ่รำยดงักลำ่ว 

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากการเกบ็และจัดส่งก๊าซ 
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรดูแล 2 ด้ำนหลัก คือ 1) กำรดูแลทำงกำยภำพของคลังสินค้ำ ให้

เช่ือมั่นได้ว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยติดตัง้อปุกรณ์ควำมปลอดภัย และอปุกรณ์ดบัเพลิง ที่มีประสิทธิภำพและ
เป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยรำชกำร รวมทัง้ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวจำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน ตลอดจนมีกำรตรวจสอบเพ่ือต่อ
ใบอนญุำตทกุปีเป็นประจ ำทกุปี ท ำให้เช่ือมั่นได้ว่ำระบบคลงัจดัเก็บก๊ำซของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
และ 2) กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนที่เก่ียวข้องกบักำรจดัเก็บและขนสง่ก๊ำซ โดยวำงระเบียบกำรท ำงำนให้พนกังำนตรวจสอบ
อปุกรณ์ควำมปลอดภยัทกุวนั รวมทัง้อบรมพนกังำนให้มีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งเหมำะสม โดยพนกังำนที่ท ำ
หน้ำที่ดงักลำ่วต้องได้รับบตัรพนกังำนบรรจกุ๊ำซ ซึง่รับรองโดยกรมธรุกิจพลงังำน 
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นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทได้ท ำประกันคลงัเก็บก๊ำซ LPG และรถบรรทกุก๊ำซ LPG ประเภทกำรประกันควำมเสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน และท ำประกนัภยัประเภทควำมรับผิดชอบต่อบคุคลที่สำม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุ่มบริษัทใน
กรณีที่เกิดอบุตัิภยัขึน้ ซึง่กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงดงักลำ่วท ำให้ผู้บริหำรเช่ือว่ำเพียงพอต่อควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้
และเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

4. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น วันที่  12 ธันวำคม  2561 ครอบครัวตรีวีรำนุวัฒน์ ถือหุ้ นในบริษัทฯจ ำนวน 

414,506,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.81  ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จงึท ำให้ครอบครัวตรีวีรำนวุฒัน์ 
สำมำรถควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้อง
ได้รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัท   ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือ หุ้น
ใหญ่เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรถ่วงดุลอ ำนำจ จึงมีมำตรกำรควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดงักลำ่วมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั ดงัจะเหน็ได้จำกกำรจดัให้มีกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมกำรทัง้คณะ 
รวมทัง้แต่งตัง้ประธำนกรรมกำรบริษัทมำจำกบุคคลภำยนอกซึ่งมิได้มีควำมเก่ียวพันในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะสำมำรถ
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรท ำงำนตลอดจนถ่วงดลุอ ำนำจในฐำนะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้ ชว่ย
ในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ในกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

5.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
จำกกำรจดัตัง้บริษัทยอ่ย (บริษัท ทำคนิู แลนด์ จ ำกดั) เพ่ือประกอบธรุกิจอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่ปัจจบุนัได้ซือ้ที่ดินแล้ว

บำงส่วน โดยพิจำรณำท ำเลที่ตัง้ของที่ดินโดยละเอียดและเลง็เห็นศกัยภำพในกำรเจริญเติบโตของที่ดินซึง่ได้รับอำนิสงส์จำก
กำรลงทนุของภำครัฐบำลในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในช่วงต้นปี 2562  ทัง้นี ้
หำกโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำดงักล่ำวเกิดควำมลำ่ช้ำ จะส่งผลต่อระยะเวลำโครงกำรของกลุ่มบริษัท นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัท
ไม่มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตลำด และไม่มีตรำสินค้ำที่เป็นที่รู้จกั กลุม่บริษัทจงึวำงแผนในกำรร่วมทนุกบัผู้ที่มีประสบกำรณ์
ในธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำสูธ่รุกิจใหม่ 

6. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนัก าหนดเวลา 
บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาจา้งเหมางานก่อสรา้งคลงัเกบ็และจ่ายก๊าซ บางปะกง เฟส 3  เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2561

อาจมคีวามเสีย่งในเรื่องค่าปรบัและภาระค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการส่งมอบสนิคา้ไม่ทนัก าหนดการ ซึ่งอาจเกดิขึน้ไดจ้าก
หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของผู้ว่าจ้าง ทัง้การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและติดตัง้ การเปลี่ยนแปลงสญัญา/
เงือ่นไขระหวา่งด าเนินโครงการ ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯ จากการทีถ่กูเจา้ของโครงการปรบัคา่เสยีหาย หรอืก่อใหเ้กดิ
ตน้ทนุสว่นเพิม่นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ ประเมนิตามแผนงานก่อสรา้งไว ้ 

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว โดยน าระบบ IT เขา้มาช่วยในการตรวจสอบขัน้ตอนและ
ความเรยีบรอ้ยของงาน เช่น โปรแกรม Microsoft Project ทีม่คีวามสามารถตรวจสอบการปฏบิตังิาน โดยผูจ้ดัการในแต่
ละโครงการจะสามารถตรวจสอบสถานะการปฏบิตัิงานผ่านโปรแกรมดงักล่าว รวมทัง้ก าหนดให้มกี าหนดประชุมและ
รายงานผลความคบืหน้าของทุก ๆโครงการกบัผูบ้รหิารทุกเดอืน จงึท าใหบ้รษิทัฯ ทราบความคบืหน้าของโครงการเป็น
ระยะ เมื่อพบปญัหาผูจ้ดัการโครงการสามารถรายงานปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดท้นัท่วงท ีเพื่อใหไ้ดร้บัค าแนะน าจากผูบ้รหิาร
ส าหรบัแกไ้ขปญัหา ทัง้น้ี ตัง้แต่อดตีทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ยงัไมเ่คยถกูปรบัจากการสง่มอบงานลา่ชา้ใด ๆ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทมีทรัพย์สินถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธรุกิจ ดงันี ้

1. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  

รายการ กรรมสทิธิ์ 
มูลค่าทาง
บญัชี 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    
1.1 ที่ดิน 2 แปลง ที่ ต.บ้ำนปทมุ อ.สำมโคก จงัหวดั

ปทมุธำนี  
พืน้ที่รวม 7 ไร่ 
กำรใช้งำน : ก่อสร้ำงคลงัเก็บก๊ำซ 

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

1.2 ที่ดิน 17 แปลง ที่ซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.กำญจนำ
ภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กทม  
กำรใช้งำน : ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของกลุม่บริษัท 
และพืน้ที่ให้เชำ่ 

TT 44.60 ที่ดิน 8 แปลงค ำ้ประกนั วงเงิน
เบิกเกินบญัชี วงเงิน Factoring 
และวงเงินหนงัสือค ำ้ประกนั 
CAZ TT TG GG RE รวม  
565.00 ล้ำนบำท 

1.3 ที่ดิน1 แปลงที่ ต.ทบัมำ อ.เมือง จงัหวดัระยอง 
พืน้ที่รวม 6 ไร่ 9/10 ตำรำงวำ 

GG 6.85 ค ำ้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
และSoft Loan  GG รวม 20 ล้ำน
บำท  

1.4  ที่ดิน 3 แปลงที่ ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จงัหวดั 
ระยอง  พืน้ที่รวม 65 ไร่ 2 งำน 2.10 ตำรำงวำ 
และ ที่ดิน 1 แปลงที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง 
จงัหวดัระยองพืน้ที่รวม 43 ไร่ 3 งำน 16 ตำรำงวำ    

CAZ 183.80 ค ำ้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
เงินกู้  และหนงัสือค ำ้ประกนัของ 
CAZ รวม 355.00 ล้ำนบำท 

รวมที่ดนิ  261.71  

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร    
2.1 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัพิจิตร TG 8.07 ไม่มี 
2.2 คลงัเก็บก๊ำซจงัหวดัปทมุธำนี TG 7.38 ค ำ้ประกนัวงเงินหนงัสือค ำ้

ประกนัของ CAZ TT TG GG RE 
รวม 160 ล้ำนบำท 

2.3 อำคำร 6 ชัน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินรำยกำร 1.2 ซึง่ใช้
เป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และเป็นพืน้ที่ให้เชำ่ 

TT  13.79 ค ำ้ประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชี 
วงเงิน Factoring และวงเงิน
หนงัสือค ำ้ประกนั CAZ TT TG 
GG RE รวม  565.00 ล้ำนบำท 

2.4 อำคำรชัน้เดียว ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินรำยกำร 1.4 ซึง่
ใช้เป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ และอำคำรโรงงำน 

CAZ 75.51 ค ำ้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
เงินกู้  และหนงัสือค ำ้ประกนัของ 
CAZ รวม 355.00 ล้ำนบำท 

รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  104.75  
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รายการ กรรมสทิธิ์ 
มูลค่าทาง
บญัชี 

ภาระผูกพัน 

3. ถงับรรจแุก๊สและอปุกรณ์แก๊ส TG 40.98 ไม่มี 
4. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส ำนกังำน TG / TT / 

GG / RE / 
CAZ 

111.64 ไม่มี 

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 26.04 ไม่มี 

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

16.89 ไม่มี 

รวมยานพาหนะ  42.93  
6. งานระหว่างก่อสร้าง TT / RE 2.96 ไม่มี 

รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  564.97  
 

2. เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ       กบักรมส ำนกังำนเคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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2.1 ใบอนุญาตและสัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกจิ 

 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทหีมดอายุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

TG กรมธรุกิจพลงังำน 17 ก.ย.53 - 1. ใบอนญุำตเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 
- อนญุำตให้เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง

ประเภทก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมำณ
กำรค้ำเกินกว่ำ 50,000 เมตริกตนัตอ่ปี 

มีหน้าที่ 
1.1 ช ำระคำ่ธรรมเนียมรำยปี 
1.2 ยื่นแบบแสดงปริมำณกำรค้ำน ำ้มนั

ประจ ำปี 
- ก่อนท ำกำรค้ำไม่น้อยกว่ำ 45 วนัโดย
ระหว่ำงปีสำมำรถเปลี่ยนแปลงปริมำณ
กำรค้ำได้ 

- น ำสง่บญัชีถงึปริมำณ ที่ซือ้ ผลิต ได้มำ 
จ ำหน่ำยไปแล้ว และที่คงค้ำง รวมทัง้
สถำนที่เก็บ ภำยในวนัที่ 15 ของเดือน
ถดัไป 

- ทกุวนัที่ 20 ของทกุเดือน น ำสง่แผนกำร
น ำเข้ำ ซือ้ กลัน่ ผลิต ในชว่ง 3 เดือน
ถดัไป 

1.3 ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงในอตัรำร้อยละ 1 
ของปริมำณกำรค้ำที่ได้ยื่นขอควำม
เหน็ชอบ โดยในแตล่ะวนัต้องไม่ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 70 ของปริมำณน ำ้มนัที่ต้องส ำรอง
และเฉลี่ยทัง้เดือนต้องไม่ต ่ำกว่ำอตัรำที่
ต้องส ำรอง  

1.4 น ำสง่เงินเข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
ประเภทกำรจ ำหน่ำยตำมอตัรำที่ก ำหนด
เป็นงวดรำยเดือน ภำยใน 60 วนันบัจำก
สิน้เดือน ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลงังำนได้ยกเลิกกำรน ำสง่เงิน
เข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยที่เกิดขึน้ ตัง้แตว่นัที่ 2 
กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทหีมดอายุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

 กรมธรุกิจพลงังำน 13 พย. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 พย. 61 
 

31 ธ.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 พย.  62 

2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรคลงัก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) 
 

3. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่คลงัก๊ำซ 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสำหกรรมพิจิตร .
นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิร
บำรมี จงัหวดัพิจิตร 
อนุญำตใ ห้ ใ ช้ถั ง เก็ บ ก๊ ำซและจ่ ำย ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 10 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถังเรียงกัน
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-142/54 ถงึ ธพ.1-51/54 
ซึ่งเก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้ทัง้สิน้จ ำนวน 
2,001,380 ลิตร โดยแต่ละถังถูกก ำหนดวัน
ทดสอบครบวำระครัง้ต่อไปวันที่ 31 สิงหำคม 
พ.ศ. 2565 
 

4. บริษัทฯได้รับอนญุำตให้ประกอบกิจกำรคลงั
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่คลงัก๊ำซ 
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนปทมุ อ.สำมโคก 
จงัหวดัปทมุธำนี  
อนญุำตให้ใช้ถงัเก็บก๊ำซและจำ่ยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 4 ถงั แตล่ะถงัได้รับ
กำรจดทะเบียนโดยมีหมำยเลขถงัเรียงกนั
ตัง้แตห่มำยเลข ธพ.1-001/56 ถงึ ธพ.1-
004/56 ซึง่เก็บก๊ำซปิโตรเลียมเหลวได้ทัง้สิน้
จ ำนวน 800,552 ลิตร โดยแตล่ะถงัถกูก ำหนด
วนัทดสอบครบวำระครัง้ตอ่ไปวนัที่ 8 
มกรำคม  พ.ศ. 2562                                                                                                       

TT ส ำนกัวิศวกรรมควำม
ปลอดภยั กรมขนสง่
ทำงบก 

 

26 ม.ค. 60 
 

25 ม.ค.63 
 

1. หนงัสือให้ควำมเหน็ชอบกำรเป็นผู้ติดตัง้สว่น
ควบและเคร่ืองอปุกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดัเป็นเชือ้เพลิง : ส ำหรับ
เคร่ืองยนต์ใช้เชือ้เพลิงประเภท ก๊ำซธรรมชำติ
อดั ดีเซล และเบนซิน 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทหีมดอายุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

GG ส ำนกักำรขนสง่สินค้ำ 
กรมกำรขนสง่ทำงบก 

11 พ.ค.58 
 
 

10 ก.พ. 59 

10 พ.ค.63 
 
 

10 พ.ค. 63 

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

2. ใบรับรองมำตรำฐำนคุณภำพบริกำรขนส่ง
ด้วยรถบรรทกุ 
 
 

กรมธรุกิจพลงังำน 21 ก.พ. 48 - 3. ใบรับแจ้งเป็นผู้ ขนส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง (นพ. 
110)  ได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 12 แหง่ พ.ร.บ. กำรค้ำน ำ้มนั 
 

 19 พย. 61 31 ธ.ค. 62 4. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก. 2) 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว จ ำนวน 23 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจ
พลังงำนออกให้แก่บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกดั เพ่ือแสดงว่ำบริษัทเป็นผู้ ได้รับอนญุำต
ประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำม
พระรำชบญัญัติควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 
2542 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

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

 

RE 
 

กรมธรุกิจพลงังำน 
 

    23 มิ.ย. 60 
 

   31 พ.ค. 63 
 

1 ใบรับรองเป็นผู้ทดสอบและผู้ตรวจสอบ
ประเภท 1 (ร1) 
- บริษัทได้ใบรับรองกำรประกอบธรุกิจ
เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบสภำพคณุภำพ
มำตรฐำนของภำชนะบรรจกุ๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และตรวจสอบระบบทอ่ก๊ำซ อปุกรณ์
ตำ่งๆ และสภำพควำมเรียบร้อยของกำรติดตัง้
ระบบท่อก๊ำซและอปุกรณ์ต่ำงๆ 
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บริษัท ผู้ออกใบอนุญาต วันที่ออก วันทหีมดอายุ สาระส าคัญของใบอนุญาต 

- โดยมีกำรแจ้งชื่อหวัหน้ำควบคมุกำร
ทดสอบ 7 ทำ่น วิศวกรทดสอบ 3 ทำ่นและ
ผู้ช ำนำญกำรทดสอบกรรมวิธีไม่ท ำลำยสภำพ
เดิม  

 กรมธรุกิจพลงังำน 20 เมย. 61 22 มี.ค.64 2 ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำสถำนที่ใช้
ก๊ำซธรรมชำติ (ประเภทนิติบคุคล)       
(สธช./ฟ2/1) 
 

 สัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกจิ 

บริษัท คู่สัญญา 
วันที่
เร่ิมต้น 

วันทหีมดอายุ สาระส าคัญของสัญญา 

TG ผู้ ค้ำมำตรำ 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 เมย. 61 

 

 

1 ม.ค. 60 

 

31 มี.ค. 62 

 

 

31 ธ.ค. 62 

2. บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ำกดั 

      2.1 สญัญำซือ้ขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ทำงบก)  

       โดยมีเง่ือนไขต้องวำงหลกัประกนัตำมวงเงินซือ้ขำยเป็น  

       มลูคำ่ 15 ล้ำนบำท 

3. บริษัท  ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

       3.1    สญัญำมอบหมำยเก็บส ำรองก๊ำซปิโตรเลียมเหลว                                                                                                                                                     

        เหลวแทนกนั  โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินในอตัรำ 890บำท                                                                                                                                                                                                                                               

       ตอ่เมตริกตนัต่อเดือน คำ่บริกำรสบูถ่ำย  ก๊ำซ อตัรำ 0.15   

       บำท ต่อกิโลกรัม   

    3.2   สญัญำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่ถงัเก็บก๊ำซ ปิโตรเลียมเหลว                                                                                                                                                                                                            

     โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินในอตัรำเหมำ จำ่ย 500 ตอ่เดือน   

                                                                                                                                                                                    

 บริษัท เอส ซี 
คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั 

ข้อเสนอบริกำร 1. ข้อเสนอบริกำรผ่ำนคลงัเก็บพร้อมระบบจำ่ยก๊ำซ LPG ทำง
รถยนต์ 

2. ข้อเสนอบริกำรผ่ำนคลังเก็บและขนส่งก๊ำซ LPG ทำงเรือ 
พร้อมระบบจำ่ยก๊ำซ LPG ทำงรถยนต์ 

 



 

35 
 

บริษัท คู่สัญญา 
วันที่
เร่ิมต้น 

วันทหีมดอายุ สาระส าคัญของสัญญา 

TG ใช้บริกำรบริษัทดงักลำ่ว ใน 3 ลกัษณะ คือ  

- ขนส่งก๊ำซทำงเรือ จำกท่ำเรือคลังก๊ำซเขำบ่อยำ ถึง
ทำ่เรือคลงัก๊ำซบำงปะกง 

- ค่ำใช้บริกำรผ่ำนคลงัจำกกำรรับแก๊สทำงเรือเพ่ือจ่ำย
แก๊สรถยนต์ 

- คำ่ใช้บริกำรผ่ำนคลงักรณีเปลี่ยนรถขนถ่ำยก๊ำซ 

ทัง้นี ้คำ่บริกำรดงักลำ่วก ำหนดที่อตัรำคงที่ตอ่กิโลกรัม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย /  การบริหารงานในบริษัทย่อย และกจิการร่วมค้าของ 

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์กับบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำร
แข่งขนั โดยกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยบริษัทจะต้องมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำหนดนโยบำยบริหำร สว่นในบริษัทร่วมจะต้องมีสิทธิ
ในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทเข้ำร่วมในกำรเป็นกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 

ข้อพพิาททางกฏหมาย 
ณ 31 ธันวำคม  2561 กลุ่มบริษัทฯ มิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยใดๆ ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้อง ซึง่อำจท ำให้กลุ่ม

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทำงลบ หรือต้องชดใช้คำ่เสียหำยเป็นมลูคำ่เกินกว่ำร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 
 
 

 ช่ือยอ่ : TAKUNI 

ช่ือบริษัท : บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค 

  กรุงเทพมหำนคร 10160 

ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ            :  จดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้บริกำรขนสง่ทำงบก                                                    
ให้บริกำรก่อสร้ำง ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบที่เก่ียวเน่ืองกบัระบบก๊ำซ และ 

                                                      ลงทนุในบริษัทที่ประกอบธรุกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

เว็บไซต์บริษัท    :  www.takunigroup.com 

ทนุจดทะเบียน : 600,000,000 บำท  

ทนุช ำระแล้ว : 400,000,000 บำท  

จ ำนวนหุ้น : 1,200,000,000 หุ้น  

มลูคำ่ที่ตรำไว้ : 0.50 บำท 

วนัแรกที่ซือ้ขำยหุ้น : 19  สิงหำคม 2557 

โทรศพัท์ :   02-455-2888    /  โทรสำร :  02-455-2763 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ :   นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 

                                                     092-252-1277   /   nita@takuni.com 

เลขำนกุำรบริษัท :   นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนนัท์ 

                                                     02-455-2888   /  thanasa.k@takuni.com 

นำยทะเบียนหุ้นสำมญั : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  93 ถนนรัชดำภิเษก แขวง ดินแดง 

     เขต ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

  โทรศพัท์ 02 009 9999 

ผู้สอบบญัชี :  นำงณฐัพร  พนัธ์อดุม 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขที่ 3430 

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

  ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ เลขที่ 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 วนัที่ 12  ธนัวำคม  2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเป็นหุ้นสำมญัท่ีออก 600,000,000 บำทและช ำระแล้ว 
400,000,000  บำท มลูคำ่ที่ตรำไว้ 0.50 บำทตอ่หุ้น 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
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การออกหลักทรัพย์อื่น 

 บริษัทฯ  ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 2 ธันวำคม 2558 ให้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษัท มีรำยละเอียดดงันี ้

ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ไม่
เกิน  400,000,000 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ที่จองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ (Right Offering ) โดยไม่คิด
มลูคำ่ในอตัรำกำรจองซือ้ 1หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ  จะได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  ภำยหลงักำรครบก ำหนดกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพ่ิมทนุเม่ือวนัที่ 8 มกรำคม  2559 มีผู้ ถือหุ้นมำใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวน  399,999,874 หุ้น บริษัทฯ สำมำรถ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ TAKUNI-W ได้จ ำนวน 399,999,874 หน่วย รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TAKUNI-W)  
เป็นดงันี ้
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนิู กรุ๊ป 

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

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
 

จ ำนวนที่ออก : 399,999,874 หน่วย 
 

อตัรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญได้ 1 หุ้ น 
เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธิ : 2  บำท 
วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : วนัที่ 18  มกรำคม  2559 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจำกวันที่ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ เม่ือ

ครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีกำรขยำย
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 6 ครัง้
ดงันี ้
ครัง้ที่ 1  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2559 

  ครัง้ที่ 2  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2560 
  ครัง้ที่ 3  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2561 
  ครัง้ที่ 4  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2562 
  ครัง้ที่ 5  วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนธนัวำคม 2563 
  ครัง้ที่ 6  ซึง่เป็นครัง้สดุท้ำยวนัที่ 17 มกรำคม  2564 
  

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง 
ในกำรใช้สิทธิ 

:              ไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำร 
ใช้สิทธิแตล่ะครัง้ 
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การใช้สทิธิแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม  2559  เป็นกำรใช้สิทธิแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนิู 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 1  ไม่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมำใช้สิทธิแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัที่ 29 ธนัวำคม  2560  เป็นกำรใช้สิทธิแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนิู 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 2  ไม่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมำใช้สิทธิแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัที่ 28 ธนัวำคม  2561  เป็นกำรใช้สิทธิแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ทำคนิู 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ครัง้ที่ 3  ไม่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใดมำใช้สิทธิแปลงใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
การปรับสทิธิใบส าคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ  ได้มีกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ TAKUNI-W 
เน่ืองจำกมีกำรจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิ 

 การปรับสทิธิครัง้ที่ 1   มีผลตัง้แตว่นัที่  13  มีนำคม  2560 

 อัตราการใช้สทิธเิดมิ :      รำคำกำรใช้สิทธิ         2  บำทตอ่หุ้น                                            
                                                          อตัรำกำรใช้สิทธิ         1  หน่วยตอ่ 1 หุ้น  

            อัตราการใช้สทิธิใหม่ :     รำคำกำรใช้สิทธิ         1.97   บำทตอ่หุ้น           
  อตัรำกำรใช้สิทธิ        1  หน่วยตอ่ 1.02  หุ้น     

 

การปรับสทิธิครัง้ที่ 2    มีผลตัง้แตว่นัที่  23  มีนำคม  2561 

 อัตราการใช้สทิธเิดมิ :      รำคำกำรใช้สิทธิ         1.97  บำทตอ่หุ้น                                            
                                                          อตัรำกำรใช้สิทธิ         1  หน่วยตอ่ 1.02 หุ้น  

            อัตราการใช้สทิธิใหม่ :     รำคำกำรใช้สิทธิ         1.93   บำทตอ่หุ้น           
  อตัรำกำรใช้สิทธิ        1  หน่วยตอ่ 1.04  หุ้น     

 

การปรับสทิธิครัง้ที่ 3    มีผลตัง้แตว่นัที่  13  มีนำคม  2562 

 อัตราการใช้สทิธเิดมิ :      รำคำกำรใช้สิทธิ         1.93  บำทตอ่หุ้น                                            
                                                          อตัรำกำรใช้สิทธิ         1  หน่วยตอ่ 1.04 หุ้น  

            อัตราการใช้สทิธิใหม่ :     รำคำกำรใช้สิทธิ         1.88   บำทตอ่หุ้น           
  อตัรำกำรใช้สิทธิ        1  หน่วยตอ่ 1.07  หุ้น     

 

 

 



 

40 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติ
บคุคลและ กำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย  พิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท โดยมีเง่ือนไขว่ำบริษัทฯ อำจ
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำน้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิ
จ ำนวนดงักล่ำวมำใช้เพ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผล
จะต้องถกูน ำเสนอเพ่ือขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นกำรจำ่ยปันผลระหว่ำงกำลซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ
อนมุตัิให้จำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ และและจะด ำเนินกำรรำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชมุตอ่ไป 
 

ผลการ
ด าเนินงานปี 

ก าไรสุทธ ิ
(เฉพาะกจิการ) 

จ านวนหุ้นที่
จ่ายเงนิปันผล 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ (%) 

จ านวนเงนิ 
(หน่วย : บาท ) 

% การจ่ายเงนิ
ปันผล 

 2561 31,826,529 800,000,000 0.03750 30,000,000 94.26 

 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 ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 วนัที่ 22  มกรำคม  2561 มีโครงสร้ำงกำรจดักำรดงันี ้
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โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท  ประกอบด้วย  คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำร  โดยคณะกรรมกำรบริษัทมี

คณะกรรมกำรชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และคณะกรรมกำรควำม
ยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  
คณะกรรมการบริษัท  
ณ   31 ธนัวำคม  2561   คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 ทำ่น 

 กรรมกำรอิสระ  3 ทำ่น                   ( ร้อยละ 44  ของกรรมกำรทัง้คณะ ) 

 กรรมกำร (ที่เป็นผู้บริหำร)  2 ทำ่น   ( ร้อยละ 28  ของกรรมกำรทัง้คณะ ) 

 กรรมกำร  2 ทำ่น                           ( ร้อยละ 28  ของกรรมกำรทัง้คณะ ) 
คณะกรรมกำรบริษัท ในฐำนะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบำทหน้ำที่ก ำกับดแูลกำรบริหำรจัดกำรงำนของบริษัทฯ  ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดยมีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์  พันธกิจ  กลยทุธ์  เพ่ือกำรสร้ำง
มลูค่ำให้แก่กิจกำร  รวมทัง้สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ  ภำยใต้ควำมเช่ียวชำญ  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้เสีย 

กรรมกำรบริษัททกุทำ่นต้องมีควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  และมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ โดยยดึถือตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษัท  
ดงันี ้ 

1. ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่ เหมำะสมกบักำรด ำเนิน ธุรกิจของ
บริษัทฯ มีควำมซ่ือสตัย์ต่อหน้ำที่ มีวิสยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลำให้กับบริษัทเพ่ือจะได้ปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำง เต็มที่ และมี
อ ำนำจในกำรตดัสินใจอยำ่งอิสระเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ท่ีแสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ส ำนักงำน
กลต. ก ำหนด  

3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำก 
สมำคม สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทำ่ภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ 
  4. กรรมกำรบริษัทจะไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกว่ำ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมกำรคนใดคนหนึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ 5 
บริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำถงึประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรทำ่นดงักลำ่ว  

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จดักำร (MD) เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรอยำ่งชดัเจน เพ่ือมิให้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร มี
อ ำนำจบริหำรและอนมุตัิวงเงินไม่จ ำกดั   
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Compliance) 
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ และปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนให้มีกำร 
ปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมที่ผู้ ถือหุ้นอนุมัติและตำม
กฎหมำยที่ ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมกำรบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องใช้วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจและปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และควำมระมัดระวังเพ่ือรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  โดยมีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบดงันี ้
  1. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี
ส ำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 
  2. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิ  
 3. พิจำรณำอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตำม 
ควำมเหมำะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอยำ่งน้อยทกุปี 
  4. ควบคมุและก ำกบัดแูล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรให้     เป็นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน 
 5. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั 
ตลำดทนุ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สินที่ส ำคญั 
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
  6. พิจำรณำอนุมัติโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้ จัดกำร และ 
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ผู้จดักำร และคณะอนกุรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ท่ี ก ำหนดนัน้ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้  จัดกำร และ คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว
สำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมี ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบั    บริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำม นโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัิไว้แล้ว  
 7. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผิดชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพ่ือแสดง
ถงึฐำนะ กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิ 
  8. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรมอบ
อ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะ เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วสำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท ำขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย (ถ้ำ มี ) ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ /หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ /หรือ  
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ประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเว้นแต่เป็น กำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนมุตัิไว้แล้ว 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยผลกำรประเมินจะน ำมำใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำบทบำท
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  ปัญหำ  และอุปสรรคต่ำง ๆ  และน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร  
ตลอดจนน ำข้อเสนอ  แนะน ำมำปรับปรุงและพฒันำกำรด ำเนินงำนตอ่ไป 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ หรือนำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ หรือนำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์  สองในสำมคนนีล้งลำยมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท  และประวัตกิารอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ – สกุล 

 
 

ประเภทกรรมการ 

 
วันที่ได้รับ 
ต าแหน่ง 

ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 
ทกัษะของการเป็น

กรรมการ 1/ 
1
. 

นำยวิศิษฎ์   อคัรวิเนค กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

ครัง้ที่ 1  19/12/2555 
ครัง้ที่ 2  17/4/2557 
ครัง้ที่ 3  26/4/2559 
ครัง้ที่ 4  23/4/2561 

DCP / RCP 

2
. 

นำยเจริญ  ประจ ำแทน่ กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

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

DAP / DCP / ACP / 
QFR 

3
. 

นำยกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ครัง้ที่ 1  3/5/2559 
ครัง้ที่ 2  23/4/2561 

DAP 

5
. 

นำยประเสริฐ   ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร (ที่เป็นผู้บริหำร) 
ประธำนกรรมกำรบริหำร /  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / 
ประธำนกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ 

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

DAP 

6
. 

นำงสำวกำญจนำ  ริมพณิชยกิจ กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร 

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

DAP 
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ช่ือ – สกุล 

 
 

ประเภทกรรมการ 

 
วันที่ได้รับ 
ต าแหน่ง 

ประวัตกิารอบรม
เกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 
ทกัษะของการเป็น

กรรมการ 1/ 
7
. 

นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ กรรมกำร (ที่เป็นผู้บริหำร) /  
กรรมกำรบริหำร 
 

ครัง้ที่ 1  19/12/2555 
ครัง้ที่ 2  4/4/2556 
ครัง้ที่ 3  26/4/2559 
ครัง้ที่ 4  23/4/2561 

DAP / DCP / CSP / 
EDP 

8
. 

นำยสมชยั    ก้ำนบวัแก้ว  กรรมกำร / 
กรรมกำรบริหำร 

ครัง้ที่ 1  26/4/2559 DAP 

                      หมายเหตุ : 1/   โดยมีนำงสำวธนษำ   กิตติรดำนนัท์  ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรที่ประชมุ 
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 2561 
 

ช่ือ – สกุล 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้การประชุม 
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

(จ านวน 7 ท่าน) 
 

 
จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี  
12 ครัง้ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ านวน 3 ท่าน) 
 

 
จ านวนการ
ประชุมทัง้ปี 
 7 ครัง้ 

 

การประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและพจิารณา
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 12/12 7/7 3/3 - 2/2 
2. นายเจริญ ประจ าแท่น 12/12 7/7 3/3 - 2/2 
  3.  นายกวีวัฒน์         ทรงสกุลเกียรติ  12/12 7/7 3/3 - 2/2 

4. นายประเสริฐ       ตรีวีรานุวฒัน์       12/12 - - 12/13 - 
5. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ       12/12 - -  4/131/ - 
6. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ 12/12 - - 12/13 - 
  7.        นายสมชัย         ก้านบวัแก้ว 2/ 12/12 - - 12/13 - 

หมำยเหต ุ: 1/ นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ ลำอออกจำกคณะกรรมกำรบริหำรเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561  



 

46 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำอยำ่งรอบคอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท โดยก ำหนด
คำ่ตอบแทนดงันี ้

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสำมัญประจ ำปี 2561 เม่ือวันที่  23  เมษำยน  2561  ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษัทปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน / คน 
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ / คน 
 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท 30,000 บำท ไม่มี 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 บำท ไม่มี 

 กรรมกำรอิสระ 25,000 บำท ไม่มี 

 กรรมกำร ( ที่เป็นผู้บริหำร ) ไม่มี                   10,000 บำท 
 กรรมกำร  ไม่มี  10,000 บำท 

คำ่ตอบแทนกรรมกำรที่เป็นรำยเดือน  คำ่เบีย้ประชมุ  เงินบ ำเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไม่
เกิน 2,000,000  บำทถ้วน 

ส ำหรับในปี 2561 มีกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแก่คณะกรรมกำร   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทนในรูปแบบคำ่เบีย้ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ช่ือ – สกุล 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม 
กรรมการ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(ผลประกอบการปี 2561) 

รวม 
( บาท ) 

1. นำยวิศิษฎ์   อคัรวิเนค 360,000.00 - 96,491.00 456,491.00 
2. นำยเจริญ  ประจ ำแทน่ 360,000.00 - 96,491.00 456,491.00 
3. นำยกวีวฒัน์   ทรงสกลุเกียรติ 300,000.00 - 96,491.00 396,491.00 

4. นำยประเสริฐ    ตรีวีรำนวุฒัน์ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 
5. นำงสำวกำญจนำ  ริมพณิชยกิจ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 
6. นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 
7. นำยสมชยั    ก้ำนบวัแก้ว - 120,000.00 52,631.00 172,631.00 
            รวม 1,020,000.00 480,000.00 499,997.00 1,999,997.00 

1.2  ค่าตอบแทนหรือสวัสดกิารในรูปแบบอ่ืน 

- ไม่มี 

เลขานุการบริษัท 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 19 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้
นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนันท์ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้ำที่ดงันี ้
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 1.ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำย  ระเบียบและข้อบงัคบัต่ำง ๆ ของบริษัท  และติดตำมให้ มี
กำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูต้องและสม ่ำเสมอ  รวมถงึรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

 2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท  และฝ่ำยบริหำร  ดแูลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย  กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ที่
เก่ียวข้องรวมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท 

 3. จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้น  และประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยข้อบงัคบัของบริษัท  และข้อพึง
ปฏิบตัิตำ่ง ๆ 

 4. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิ
ตำมมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

 5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู  และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นที่เก่ียวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของกลต. และ
ตลท. 

6. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 
6.1 ทะเบียนกรรมกำร  
6.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 

 และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท   
6.3  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร   
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 
9. จดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่  และกำรสง่เสริมควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้กบั

กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำน 
10. ติดตอ่และสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและขำ่วสำรของบริษัท 

 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
ประวัตกิารอบรมเกี่ยวกับ 

บทบาทหน้าที่และ 
ทกัษะของการเป็นเลขานุการบริษัท 1/ 

1. นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนนัท์ 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 
  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร  ครัง้ที่ 2 / 2562  เม่ือวนัที่  12  กมุภำพนัธ์ 2562   ได้มีกำรแตง่ตัง้เปลี่ยนแปลง
ต ำแหน่งผู้บริหำรเพ่ือกำรบริหำรงำนที่เหมำะสมและมีคณุภำพ  สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร ดงันี ้
 

 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 

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

2. นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

3. นำยอดุม  มีพวงผล รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจทดสอบ 

4. นำงสำวฉตัรประภำ  จนัทร์ศรี รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยธรุกิจขนสง่ 

5. นำงฐิติมำ ธนำปกิจ รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี / กำรเงิน 

6. นำยทศพล                   ผลิตำภรณ์  รองกรรมกำรผู้จดักำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตำมเกณฑ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) 

ในปี 2561  2560 และ 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้ บริหำรของบริษัทในรูปของ
เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอื่น ดงันี ้

                   ( หน่วย : ล้ำนบำท ) 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2561 

( 14 ท่าน ) 
ปี 2560 

( 12 ท่าน ) 
ปี 2559 

( 12 ท่าน ) 
 ค่าตอบแทน    
 เงินเดือน 28.18 23.63 17.62 
 โบนสั 1.88 1.65 1.28 
     
 ค่าตอบแทนอื่น    
 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 1/ 0.27 0.25 0.21 
 รถประจ ำต ำแหน่ง มี มี มี 
                      รวม 30.33 25.53 19.11 

หมายเหตุ :    1/ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพโดยบริษัทสมทบในอตัรำส่วนร้อยละ   
2  ของเงินเดือน  ส่วนบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  ได้จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพโดย
บริษัทสมทบในอตัรำสว่นร้อยละ 3-5  (ขึน้อยูก่บัอายกุารท างาน)  ของเงินเดือนพนกังำน   
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ  ได้จัดให้มีนโยบำยด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ  มีกำรจัดเข้ำ
ฝึกอบรมและพัฒนำทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ  ส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรต่ำง ๆ กับ
หลำยสถำบนั  เช่นหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) , หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูรพืน้ฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หลกัสตูร
ต่ำง ๆ ที่เป็นควำมรู้ใหม่ที่จดัขึน้โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสถำบนัวิชำชีพต่ำง ๆ  โดยในปี  2561  และ ปี 
2560  มีกรรมกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมดงันี ้

 นำยกวีวฒัน์  ทรงสกุลเกียรติ   ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และต ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบ  

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

- เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  จบัประเด็นส ำคญัในรำยงำนของผู้สอบบญัชีตำมมำตรฐำนใหม่  จำก สภำ
วิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นที่ 2/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  กฎหมำยใหม่ด้ำนภำษีอำกร และกฎหมำยภำษีที่ดินกับสิ่งปลกูสร้ำง  จำก 
สมำคมส ำนกังำนบญัชี & กฎหมำย   

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  รู้ทนัเข้ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ส ำคญัและเข้ำใจรำยงำนของ
ผู้สอบบญัชี  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นที่ 1/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  ก้ำวทนัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ในอนำคตที่จะน ำมำใช้ใน
ปี 2562 และ 2563  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นที่ 1/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีของไทย  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระ
บรมรำชปูถมัภ์  รุ่นที่ 2/60 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  TFRS ทกุฉบบั ปี 2560  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์  รุ่นที่ 
2/60 (หลกัสตูรยอ่ย 101) 

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  ภำพรวมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  จำก สภำวิชำชีพบญัชี ในพระ
บรมรำชปูถมัภ์  รุ่นที่ 3/60 

 นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์   ต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป   

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

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร พลงังำนส ำหรับผู้บริหำร EEP จำก สถำบนัพลงังำนเพ่ืออตุสำหกรรม สภำ
อตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย รุ่นที่3   

 นำงฐิติมำ  ธนำปกิจ   ต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน   

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

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร  IFRS15 จำกสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์   

-เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร  โครงกำรทุนอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเสี่ยง
โครงกำรลงทนุ เพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมของกิจกำรอยำ่งยัง่ยืน  จำกสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์   

นอกจำกนี ้ กรณีที่บริษัทมีกำรขยำยกำรด ำเนินธรุกิจและโครงกำรลงทนุตำ่ง ๆ  ของบริษัท  บริษัทฯจะเชิญกรรมกำร
ของบริษัทเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรเข้ำเยี่ยมและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของโครงกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

แผนการสืบทอดงาน 
 แผนการสืบทอดงาน   
 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรก ำหนดแผนสืบทอดงำน  กรณีที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 
กรรมกำรผู้จดักำร  หรือผู้บริหำรระดบัสงูไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เกิดควำมมัน่ใจ
ว่ำ  กำรบริหำรงำนของบริษัทจะด ำเนินต่อไปได้อย่ำงรำบร่ืน  และมีผู้ที่สำมำรถรับผิดชอบทดแทนกนัได้ตำมควำมเหมำะสม  
โดยมีนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนดงันี ้

1.       วิเครำะห์  และก ำหนดต ำแหน่งที่ควรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน  โดยเฉพำะต ำแหน่งงำนระดบัผู้บริหำร 
หรือต ำแหน่งงำนที่ส ำคญัในแต่ละสำยงำน  โดยจดัท ำมำตรฐำน Competency level ให้เหมำะสมกับแต่ละ
ต ำแหน่งงำนเพ่ือวำงแผนกำรสร้ำงผู้สืบทอดต ำแหน่งงำนได้อยำ่งเหมำะสม 

2.       ก ำหนดนโยบำย  และวีธีสรรหำที่หลำยหลำย โดยขยำยขอบข่ำยกำรคดัเลือกในต ำแหน่งงำนที่ส ำคญั ตัง้แต่
อยู่ในสถำนศึกษำ และขยำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบคุลำกรร่วมกับสถำบนักำรศึกษำในทกุๆสำขำวิชำ 
และคัดเลือกบุคคลำกรจำกทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท  เพ่ือให้ได้บุคคลำกรทดแทนที่มีคุณภำพ  และ
คณุสมบตัิท่ีเหมำะสมสอดคล้องกบัต ำแหน่งงำนที่ก ำหนด 

3.       วำงแผนกำรพฒันำ  ก ำกบัติดตำม  และกำรประเมินควำมสำมำรถ  และศกัยภำพของบคุคลำกรที่ก ำหนดให้
เป็นผู้สืบทอดต ำแหน่งงำน โดยใช้ระบบมำตรฐำนกำรสอนงำน (On the Job Training / OJT) เป็นปัจจยัใน
กำรถ่ำยทอดงำนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

4.       ผลกัดนับคุคลำกรที่มีอยูใ่นสำยงำนเดียวกนั  หรือใกล้เคียงกนัขึน้มำท ำงำนทดแทน 

5.    ก ำหนดนโยบำยให้เกิดแรงจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนส ำหรับพนักงำนที่มีผลกำรประเมิน Competency ที่ดีเพ่ือ
รักษำบคุลำกรที่มีศกัยภำพ  
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บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของกลุม่บริษัท (ไม่รวมผู้บริหำร)  มีดงันี ้ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ฝ่ำยขำย 4 7 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 5 6 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 17 20 
ฝ่ำยจดัซือ้ 2 2 
ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 3 2 
ฝ่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน 2 2 
ฝ่ำยคลงัก๊ำซ 11 11 
ฝ่ำยเลขำนกุำรบริหำร 1 1 
ฝ่ำยบริหำรด้ำนคณุภำพ 1 - 
โครงกำรก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ 7 - 

รวม 53 51 
 

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 12 11 
ฝ่ำยวิศวกรรม - - 
ฝ่ำยคลงั  1 7 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 7 1 

รวม 20 19 
 

บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ฝ่ำยบริหำร 3 10 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 111 93 
ฝ่ำยธรุกำร 23 12 
ฝ่ำยควำมปลอดภยั 1 1 
ฝ่ำยขำย 6 9 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 3 - 

รวม 147 125 
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บริษัท จีแก๊ส โลจสิตกิส์ จ ากัด 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ฝ่ำยจดัสง่ 27 28 
ฝ่ำยควำมปลอดภยั 1 - 

รวม 28 28 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 1/ 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เลขำนกุำร 1 1 
ฝ่ำยกำรตลำด 1 1 
ฝ่ำยก่อสร้ำง 278 197 
ฝ่ำยบญัชี/กำรเงิน 7 5 
ฝ่ำยจดัซือ้และจดัจ้ำง 6 6 
ฝ่ำยประเมินรำคำ 7 7 
ฝ่ำยคลงัสินค้ำและจดัสง่ 2 2 
ฝ่ำยบคุคลและธรุกำร 12 10 
ฝ่ำยเขียนแบบ 19 16 
ฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 2 2 

รวม 335 247 
หมายเหตุ : 1/ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 7 เมษำยน  2559 ( ถือหุ้นโดยบริษัท TT  ในอตัรำ 
                              ร้อยละ 36.64 ) 

บริษัท เจ เค อี ซี  จ ากัด 1/ 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
ฝ่ำยบคุคลและธรุกำร 3 2 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 2 1 
ฝ่ำยคลงั  3 1 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 35 23 

รวม 43 27 

หมายเหตุ : 1/ เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 73.71 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนกังำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ทัง้หมด 626 คน และ 
497 คน ตำมล ำดับ โดยได้จ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงำน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ  
ประกันสังคม และค่ำล่วงเวลำ เป็นจ ำนวนรวม 222.66 ล้ำนบำท และ 155.87 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
ก ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2557 กบับริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุรวม บวั
หลวง จ ำกดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพ่ือจงูใจให้พนกังำนท ำงำนกบับริ ษัทในระยะ
ยำว  
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ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
- ไม่มี – 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
กลุ่มบริษัทเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรเสริมสร้ำงทกัษะควำมช ำนำญและกำรพฒันำศกัยภำพของบคุลำกร จงึได้

ก ำหนดให้มีกำรจดักำรฝึกอบรมพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยได้มีกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีทัง้ในรูปแบบกำรอบรม
ภำยใน อำทิเช่น กำรจดัปฐมนิเทศส ำหรับพนักงำนใหม่ และกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกเป็นผู้ อบรมตำมหลกัสูตรวิชำ
ตำ่งๆ  โดยคดัเลือกหลกัสตูรอบรมที่มีควำมเก่ียวข้องกบัสว่นงำนของพนกังำนแตล่ะแผนก  

การควบคุมภายใน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบกำรควบคมุ
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับควำมเสี่ยง รวมทัง้กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพสงูสดุ โดยบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร
ตัง้แต่ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป ท ำหน้ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสมของขอบเขตภำระควำมรับผิดชอบ แผนกำรปฎิบตัิงำน ผล
กำรประเมินควำมเพียงพอ คณุภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคมุภำยใน กำรปฎิบตัิตำมระเบียบ 
กฎหมำย รวมถงึข้อบงัคบัของรำชกำรที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ โดยอ้ำงอิงกรอบแนวปฎิบตัิด้ำนกำรควบคมุ
ภ ำ ย ใ นข อ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:  COSO ซึ่ ง ก ำ หนด
องค์ประกอบหลกัที่จ ำเป็นในกำรควบคมุภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ 

(1) กำรควบคมุภำยในองค์กร  
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยง 

  (3) กำรควบคมุกำรปฎิบตัิงำน  
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู และ 
(5) ระบบกำรติดตำม 
 

คณะผู้ ตรวจสอบภำยในได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยมีควำมเหน็เช่นเดียวกบัคณะกรรมกำร
บริษัท ว่ำระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯมีควำมเพียงพอ เหมำะสม และสำมำรถป้องกันกำรน ำท รัพย์สินไปใช้โดยมิ
ชอบ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลำกรอยำ่งเพียงพอที่จะด ำเนินตำมระบบได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
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การก ากับดแูลกจิการ 
1. นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เน่ืองจำกเห็นว่ำมีควำมส ำคญัและ
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทฯมีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นส่วนส ำคญัในกำรส่งเสริมกิจกำร
ของบริษัทฯให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้ น    ผู้ ลงทุน และผู้ ที่
เก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯในระยะยำว บริษัทฯจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 
(Good Corporate Government) ของบริษัทฯซึง่เป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้เผยแพร่
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีให้กรรมกำรและพนักงำนทุกระดบัเข้ำใจและถือปฏิบัติตำม ซึ่ง มีเนือ้หำครอบคลุมหลัก
ส ำคญั ดงันี ้

 กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย อยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรในระยะยำวบริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบและ
ระมดัระวงัรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หุ้นดแูลไม่ให้เกิดปัญหำกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรับผิดชอบตอ่กำรตดัสินใจและกำรกระท ำตอ่ตนเอง 

 ด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสมีคณุธรรมสำมำรถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ที่เก่ียวข้อง
ทกุฝ่ำย 

 ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนควำมเสี่ยง โดยให้มีกำรประเมิน  วำงกลยทุธ์แก้ไข 
และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยำ่งเหมำะสมและสม ่ำเสมอ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณของบริษัทฯขึน้ เพ่ือให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทกุคน
ถือปฏิบตัิ ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จงึได้ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยใน ก ำกบัดแูลฝ่ำยบริหำรให้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของผู้ ถือหุ้นภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยและ
จรรยำบรรณทำงธรุกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนนุให้กรรมกำรทกุท่ำนและฝ่ำยบริหำร เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบนัอื่น ๆ ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องอยำ่งตอ่เน่ือง  เพ่ือเป็น
กำรเพ่ิมพนูควำมรู้ด้ำนตำ่ง ๆ เก่ียวกบับทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร 

ดงันัน้ จงึก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
โดยบริษัทฯได้แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่  1  สทิธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่ท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเคำรพในสิทธิพืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นและดแูลรักษำสิทธิดงักลำ่วโดยเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหรือ
โอนหุ้น สิทธิในกำรรับใบหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำร
แสดงควำมคิดเหน็และลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมตดัสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยที่ส ำคญัของบริษัท สิทธิใน
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กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 
กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ และกำรลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นต้น  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยครอบคลุม
หลกักำรดงัตอ่ไปนี ้

1. สิทธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย  
2. คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้บริษัทฯบริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ และค ำนึง ถึงควำม

เสี่ยงอยูเ่สมอ เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
3. กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
4. กำรด ำเนินธรุกิจโดยค ำนงึถงึจริยธรรมธรุกิจเป็นส ำคญั 
บริษัทฯตระหนกัและให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และพยำยำมรักษำไว้ซึง่สิทธิของผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิอนัชอบธรรมส ำหรับกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
1. สทิธิในการออกเสียงแสดงความเหน็ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกนัดงัที่ได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยผู้
ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึง่จะท ำให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท  

2. สทิธิในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปี  โดยบริษัทฯได้จัดท ำเอกสำรประกอบค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ครอบคลุมเนือ้หำสำระส ำคัญที่
เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของบริษัทฯอยำ่งชดัเจน และครบถ้วนแล้ว 
3. สทิธิในการพจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท 

ในที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จดัท ำงบกำรเงินที่มีควำมถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และครอบคลมุสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยงบกำรเงินของบริษัทฯได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบญัชีที่มีควำมเป็นอิสระ 
และมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
4. สทิธิที่จะได้รับเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจดัท ำรำยละเอียดกำรค ำนวณเงินปันผลที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น เช่นนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลจริงกับ
นโยบำยที่ประกำศจำ่ย ข้อมลูเปรียบเทียบกำรจำ่ยเงินปันผลกบัปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทฯจะอธิบำยถงึเหตผุลและควำมจ ำเป็น
หำกบริษัทฯไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผล  ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริษัทฯเคยประกำศไว้ โดยเงินปันผลที่ถกู
เสนอต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ืออนุมัตินัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุัติต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปเป็นครัง้ครำวในเม่ือเห็นว่ำบริษัทฯ มีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเชน่นัน้ และรำยงำนให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

5. สทิธิในการพจิารณาแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 

5.1 การแต่งตัง้กรรมการ 

ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำและแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดท ำ
รำยละเอียดและประวัติย่อของกรรมกำรบริษัทแต่ละคนที่ถูกเสนอช่ือเพ่ือเข้ำรับกำรแต่งตัง้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และ
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ครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น เชน่ ช่ือ ประวตัิ จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งและ
ผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัท ที่ผ่ำนมำ (กรณีแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม) ต ำแหน่งกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้ 
หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหำ อตัรำส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นทัง้ที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และก ำหนดค ำนิยำมกรรมกำรอิสระในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระโดยกรรมกำรที่ถกู
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้นัน้จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำก
คณะกรรมกำรบริษัทโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้ 

   5.2 การถอดถอนกรรมการ 

ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึง่ออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดและข้อบงัคบัของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

6. สทิธิในการพจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ในที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีทุกครัง้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ โดยบริษัทฯ จะจดัท ำรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำงๆ ที่ถกูต้อง ชดัเจน และครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น เช่น นโยบำยกำร  
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร องค์ประกอบของค่ำตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งและ/หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
ข้อมลูเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ วิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน เป็นต้น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำร บริษัท 
และกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ที่ถกูเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือก ำหนดนัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอยำ่งระมดัระวงั รอบคอบแล้ว
และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนที่จะ
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 

 7. สทิธิในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและอนุมัตค่ิาสอบบญัชี 

ในที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปีทุกครัง้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัทในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีผู้ ถือหุ้นจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  โดยบริษัทฯจะจัดท ำ
รำยละเอียดข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน และครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น เช่น 
ช่ือและเลขที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของผู้สอบบญัชี ส ำนกังำนสอบบญัชีที่สงักดั ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี จ ำนวนปีที่
ผู้สอบบญัชีรำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชีให้กับบริษัทฯ(กรณีเสนอแต่งตัง้รำยเดิม) ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ซึง่แบ่งแยกอย่ำง
ชดัเจนระหว่ำงค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) และจดัให้มีกำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีกบัปีที่ผ่ำนมำ เป็นต้น โดย
ผู้สอบบญัชีและคำ่สอบบญัชีที่ถกูเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัินัน้จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอยำ่งระมดัระวงัรอบคอบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยกำรประเมินผลงำนที่ผ่ำนมำของผู้สอบบญัชี และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ก่อนที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

8. สทิธิในการพจิารณาและอนุมัตริายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เพ่ือเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่มีมูลค่ำอย่ำงมีสำระส ำคัญของบริษัท โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทนัน้จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ถือหุ้ นเป็นส ำคัญ และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด 
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9. สทิธิพืน้ฐานอ่ืนๆของผู้ถอืหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพืน้ฐำนอื่นๆ เช่น กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรรับใบหุ้น กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของ
กิจกำรอย่ำงเพียงพอ เป็นต้น รวมถึง สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือร่วมตดัสินใจใน
เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท  เชน่ กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ และกำรลดทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็น
ต้น ซึง่บริษัทฯ จะจดัท ำรำยละเอียดในเร่ืองดงักลำ่วที่ถกูต้อง ชดัเจนและครอบคลมุเนือ้หำสำระส ำคญัตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์
ตอ่กำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น โดยเร่ืองดงักลำ่วจะผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอยำ่งระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเหน็ชอบแล้ว
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 
 

หมวดที่  2  การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำย

อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติและผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อย บริษัทจงึมีนโยบำยปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั รวมถงึปกป้องและรักษำสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือ
หุ้น ดงันีผู้้ ถือหุ้นทกุรำยมีสิทธิเทำ่เทียมกนั ในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของบริษัทอยำ่งเทำ่เทียมกนั กำร
ได้รับข่ำวสำร ข้อมลูของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอด
ถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแก้ไข
ข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ ตำ่งๆ เป็นต้น โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดงัที่ได้ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท 
โดย  ผู้ ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง ซึง่ท ำให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองส ำคญัของบริษัทฯ 

1.2  บริษัทเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย รวมทัง้เว็บไซต์ของบริษัท  

1.3  บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
พิจำรณำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท เพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นกำรลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ  1 
เดือนก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

1.4  บริษัทจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสำรข้อมลูประกอบกำรประชมุในวำระต่ำงๆ  รวมทัง้มีควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ  โดยส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น  และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสำรข้อมลูประกอบกำรประชมุ ทำงเว็บไซต์
ของบริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำศกึษำข้อมลูได้อยำ่งละเอียดและสำมำรถ
ตดัสินใจได้อยำ่งเหมำะสม โดยมีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูที่บริษัทจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำร ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุ้นจะจดัท ำเป็นฉบบัภำษำไทยและเผลแพร่พร้อมกบัค ำแปล 

1.5   บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ ในหนงัสือเชิญประชมุ และ
แจ้งขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีกำรก ำหนดเป็นล ำดบั
ขัน้ตอนอย่ำงชดัเจน มีกำรน ำเสนอ ซกัถำม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชมุอย่ำงชดัเจน รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือ
หุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชมุอย่ำงน้อย 1 ชัว่โมงและต่อเน่ืองจนกว่ำกำรประชมุจะแล้ว
เสร็จ   
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1.6  บริษัทไม่ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และ
กำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้ น เช่น ไม่แจกเอกสำรที่มีข้อมลูส ำคญัเพ่ิมเติมในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอย่ำงกระทนัหนั ไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ  ไม่จ ำกดัสิทธิในกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้นที่มำ
สำย เป็นต้น  

1.7 บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวก และสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น เช่น กำรประชมุด ำเนินตำมล ำดบัขัน้ตอนที่แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรได้เป็นรำยบคุคล มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเหน็โดยกรรมกำรที่
เก่ียวข้องตอบข้อซกัถำมอย่ำงเพียงพอ  ในกำรเลือกตัง้กรรมกำร ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้คณะกรรมกำรได้
เป็นรำยบคุคล 

1.8  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรจัดส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถระบคุวำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท                   
สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และเสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระของ
บริษัทอยำ่งน้อย 1 คน ให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉนัทะให้เข้ำร่วมประชมุ 

1.9  ในกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถำนที่ซึง่สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนที่ ซึง่แสดงสถำนที่                  
จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลำที่เหมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชมุอยำ่งเพียงพอ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

  1.10  บริษัทฯจดัให้มีกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุที่ชดัเจนถกูต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ซึง่
บริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทภำยหลงัจำกที่ส่งรำยงำนกำรประชมุให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยได้พิจำรณำเก่ียวกบั

ขจดัปัญหำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตอยำ่งมีเหตมีุผลและเป็นอิสระ ภำยใต้กรอบ
จรรยำบรรณที่ดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคญั  

 ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์สว่นตน   บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสียให้คณะกรรมกำรทรำบ โดยติดตอ่แจ้งที่เลขำนกุำรบริษัท และมีหน้ำที่รำยงำน
กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ในกำรประชมุคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้บคุคลที่มีสว่นได้สว่นเสียในกำร
เข้ำท ำรำยกำรใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทงดให้ควำมเหน็และงดออกเสียงลงมติในรำยกำร
ดงักลำ่ว 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผล ประโยชน์หรือ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันซึ่งให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรำยช่ือ และควำมสมัพันธ์ของบคุคลที่เก่ียวโยงกัน นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรท ำรำยงำนดังกล่ำว โดยได้ถือปฏิบัติตำม
ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ใช้บงัคบั
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัอยำ่งเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกันของบริษัทนัน้จะค ำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคัญ และเป็นไปตำมเง่ือนไขรำคำและกำร
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แข่งขนัทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป โดยรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำต่ำงๆ  เสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arms-Length Basis) 
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้หมด   
จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันและรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึง
กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทฯ จดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้
เว้นแตเ่ป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยอนัมีลกัษณะเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัที่
วิญญชูนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมี
สถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องและเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับอนมุัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทหรือเป็นไปตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรอนมุตัิไว้แล้ว ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยสำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมปกติและจดัท ำรำยงำนสรุปเพ่ือรำยงำนให้กบัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทกุไตรมำส 

อีกทัง้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  
รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  (แบบ 56-2) และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วย 

การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน จงึก ำหนด

นโยบำยเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัท เพ่ือมิให้บคุลำกรของบริษัททัง้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท น ำ
ข้อมลูภำยในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน รวมถงึเพ่ือกำรซือ้ขำย  โดยด ำเนินกำรแจ้งให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัททรำบว่ำ  

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท จะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท และ
จะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่
บคุคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม  เว้นแตข้่อมลูนัน้บริษัทได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัททรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทที่
ได้รับทรำบข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทและ/หรือข้อมลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญั ที่มีผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ               
หลกัทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมลูภำยในนัน้จะเปิดเผย
ตอ่สำธำรณชน  และควรรอคอยอยำ่งน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วแกส่ำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมมิให้
เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น ทัง้นี ้ ให้รวมถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทด้วย โดยผู้ใดฝ่ำฝืนถือว่ำได้กระท ำผิดอยำ่งร้ำยแรง  บริษัทฯ จะท ำหนงัสือตกัเตือนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร และหำกพบวำ่มีกำรปฏิบตัิอีกครัง้ จะท ำกำรให้ออกโดยไม่จำ่ยเงินค่ำชดเชย 

 

หมวดที่  3  การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในสิทธิและกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้ มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้ภำยในได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำร และพนกังำน และภำยนอก เช่น หุ้นส่วนทำงธุรกิจ คู่ค้ำ ลกูค้ำ เป็น
ต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้ตระหนกัเป็นอย่ำงดีถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียและปฏิบตัิต่อผู้ มีสว่นได้เสียตำมสิทธิ เง่ือนไข 
ข้อกฎหมำย และกฎระเบียบตำ่งๆ เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับกำรดแูลและปฏิบตัิด้วยดี คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำให้มี
กระบวนกำรสง่เสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กบัผู้ มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงกำรเงินและควำมยัง่ยนื
ของกิจกำร ในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีผู้ มีสว่นได้เสียหลำยกลุม่ที่ส ำคญั ได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน หุ้นสว่นทำงธรุกิจ คูค้่ำ ผู้
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ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ ผู้บริหำร เจ้ำหนี ้และชมุชนที่บริษัทตัง้อยู ่สงัคม หรือภำครัฐ และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และ
ผู้ สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดย
ค ำนงึถงึสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักลำ่วตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
โดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของมลูค่ำบริษัทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ 

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำนในฐำนะผู้ สนับสนนุให้แผนงำนต่ำงๆ  ของบริษัทฯ
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงำนของบริษัทฯ ด้วย
ควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้พฒันำ เสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่
ดีดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน
ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจและเป็นขวัญก ำลังใจให้แก่พนักงำนในกำร
ปฏิบตัิงำนกบับริษัทฯด้วยควำมมัน่คงในอำชีพ 

ผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้บริหำร ในฐำนะผู้ที่มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดกลยุทธ์
และแผนปฏิบตัิงำนต่ำงๆ รวมทัง้ควบคมุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกรอบ ทิศทำง 
และเป้ำหมำยทำงธรุกิจที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจงึเสนอคำ่ตอบแทนผู้บริหำรที่
มีควำมเหมำะสม เป็นธรรม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจและ
ทุม่เทให้กบักำรบริหำรงำนบริษัทฯจนสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยทำงธรุกิจที่ก ำหนดไว้ได้ 

หุ้นส่วนทางธุรกจิ : บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยำ่งดีถงึควำมส ำคญัของหุ้นส่วนทำงธรุกิจของบริษัทฯในกำรที่ช่วยสนบัสนนุและ
ผลักดันให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯสำมำรถเจริญเติบโตและบรรลเุป้ำทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้ได้ 
บริษัทฯจึงปฏิบตัิต่อหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทฯ  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทัง้สอง
ฝ่ำย    และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ตกลงร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำเป็นอนัดบัแรกโดยสร้ำงสมัพนัธภำพที่ดีกับลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอและมุ่งเน้นที่จะปฏิบตัิตำมสญัญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตำ่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้ำอยำ่งโปร่งใสเท่ำ
เทียมและเป็นธรรม และให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
และไม่น ำข้อมลูดงักลำ่วโดยให้ควำมส ำคญัแก่ลกูค้ำมำใช้เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้ำของบริษัทฯด้วยควำมเป็นธรรม ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำที่ตกลงร่วมกนัอย่ำง
เคร่งครัดทัง้จะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จำ่ยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกบัคูค้่ำโดยไม่สจุริต 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด ำเนินธรุกิจโดยยดึถือกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยกำรพฒันำศกัยภำพและคณุภำพของกำรให้บริกำรไม่แสวงหำข้อมลูที่เป็น
ควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสมและไม่มีนโยบำยที่ จะท ำลำย
คูแ่ข่งด้วยกำรพดูพำดพงึกลำ่วร้ำยหรือด ำเนินกำรใดๆที่ไม่สจุริตท่ีเป็นกำรท ำลำยคูแ่ข่งของบริษัทฯ 

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม   โดยไม่กระท ำกำรใดๆ      ที่ส่งผลเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดส่งเสริมกำรใช้และกำรอนรัุกษ์
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมปฏิบตัิและให้ควำมร่วมมือ หรือควบคมุให้
มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่ วยงำนที่
ก ำกบัดแูล 
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ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ค ำนงึถงึกำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงสงัคมเพ่ือสร้ำงคณุภำพชีวิตท่ีดีแก่คนในสงัคมและชมุชน
รวมถึงส่งเสริมและปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังำนทกุระดบัและให้ควำม
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานภาค :  บริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยำ่งดีถงึบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนภำครัฐและหน่วย 
รัฐและหน่วย  งำนก ำกบัดแูลที่มีตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึมีควำมตัง้ใจและให้ควำมร่วมมือใน 
งานก ากับ       กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของ 
ดูแลอ่ืนๆ               บริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรแบง่เบำภำระของหน่วยงำนเหลำ่นัน้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมอบหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง   ให้เลขำนุกำรบริษัทฯรับผิดชอบด้ำนกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้

กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผู้ ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องและ
รำยงำนผลกำรสอบทำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

บริษัทฯ ได้มีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่ระบุข้ำงต้น เน่ืองจำกแรง
สนบัสนนุจำกผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ตำ่งๆ มีสว่นชว่ยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงก ำไรให้กบับริษัทอีกทัง้ยัง
ถือเป็นกำรสร้ำงควำมส ำเร็จให้กบับริษัทในระยะยำว บริษัทฯ ได้ตะหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่โดยบริษัท 
ฯ จะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงสญัญำและข้อตกลงต่ำงๆ ที่ท ำขึน้ระหว่ำงกนั รวมทัง้
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วมได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ และไม่ด ำเนินกำรใดๆ อนัจะเป็นกำร
ลิดรอนสิทธิหรือสง่ผลกระทบในด้ำนลบกบักลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่ยเสียตำ่งๆ 

บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีช่องทำงรับเบำะแสข้อร้องเรียน หรือข้อคิเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่ำผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มจำกกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตัิของพนักงำนบริษัทเก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่อำจส่งถึงกำรทจุริต กำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำรกระท ำที่ขำดควำมระมดัระวงัผ่ำนทำงเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรัทฯ จะด ำเนินกำรสอบสวนตำมขัน้ตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่ก ำหนดไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้ แจ้ง
เบำะแส และถือปฏิบัติเป็นควำมลับ เพ่ือคุ้มครองผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กับผู้ แจ้งเบำะแสดังกล่ำวและรำยงำนผลกำร
สอบสวนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลกักำรในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เช่นจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมลูภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยห้ำมมิให้พนกังำนทกุคนเรียกร้องของขวญัหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่สอ่ไปในทำงจงู
ใจให้ปฏิบตัิหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในทำงมิชอบหรือกำรกระท ำใดๆ ที่อำจน ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง
หรือครอบครัว 

แนวปฏบิัตด้ิานทรัพย์สนิทางปัญญา 
บริษัทฯ ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ฉะนัน้จงึเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนทกุคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรภำยใต้ข้อบงัคบัของกฎหมำยค ำสัง่บริษัท และตำมมำตรฐำนที่บริษัทก ำหนดซึ่งพนักงำนทกุคนต้องมีวินัยในกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ และอปุกรณ์สื่อสำรของบริษัทโดยไม่สง่ผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทและผู้ อ่ืน และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ
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ซอฟแวร์ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น ทัง้นีห้ำกบริษัทพบว่ำพนกังำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรม 
ปรำกฏว่ำเป็นจริงจะได้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรือโทษทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแตก่รณี 

แนวปฏบิัตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลักสทิธิมนุษยชน 
กำรด ำเนินธรุกิจบนพืน้ฐำนของกำรเคำรพปฏิบตัิตำมกฎหมำยนัน้ เป็นสิ่งที่บคุลำกรทกุคนในบริษัท ตะหนกัและให้

ควำมส ำคัญโดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณบริษัท ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบั กฎระเบียบ ข้อก ำหนด และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั 

บริษัทฯมุ่งเน้นให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิต่อกนัและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทกุฝ่ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพืน้ฐำนศกัด์ิศรีควำมเป็นมนษุย์ หรือไม่กระท ำให้กระทบสิทธิ
เสรีภำพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำยโดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กร ที่
บคุลำกรทกุคนในบริษัท ต้องถือปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด ซึง่หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมก็จะถกูลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรง
แหง่กำรกระท ำและถือเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินยัด้วย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมที่อำจมีผลต่อหลักมนุษยชน ในทุกๆ ด้ำน โดยยึดถือ และปฏิบัติตำมข้อ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องโดยบริษัท มีนโยบำยอย่ำงชดัเจนที่จะไม่จ้ำงแรงงำนเด็ก ยดึมัน่ในเสรีภำพของกำรนบัถือศำสนำ กำรไม่
เลือกปฏิบตัิจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสงัคมนอกจำกนีบ้ริษัท ยงัให้ควำมเคำรพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงำนทุกระดับชัน้อย่ำงเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น ำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน เช่น 
ประวัติส่วนตัว ค่ำจ้ำงเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง รับทรำบ โดยยังไม่ได้รับ
อนญุำตจำกพนักงำน และได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรใช้ข้อบงัคบัเก่ียวกับกำรปฏิบตัิงำนจดัท ำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงำนได้รับ
ทรำบถงึกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ผ่ำนกำรปฐมนิเทศก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำน 

ช่องทางในการตดิต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักำรติดต่อกับผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่ำงกัน ตลอดจนรับฟัง

ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำของผู้สว่นได้เสียทกุลุ่ม เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในกรณีที่ผู้ มีส่วนได้เสียไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำก
กำรปฏิบตัิของบริษัท สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชม หรือแจ้งเบำะแสต่อ บริษัทได้หลำยด้ำนทัง้ด้ำนธรรมำภิบำล รวมถึง
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้จำกพนักงำนเอง และผู้ มีส่วนได้เสียอื่นด้วย 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเก็บข้อมลูร้องเรียนเป็นควำมลบั ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวจะรับ รู้เฉพำะในกลุ่มบคุคลที่ได้รับ
มอบหมำย และเก่ียวข้องด้วยเท่ำนัน้ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้ ร้องเรียนและได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรรับเร่ืองและสอบสวนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โนบริษัทฯ ได้จดัท ำชอ่งทำงกำรติดตอ่ ร้องเรียน หรือ แจ้งเบำะแสดงันี ้

(1)  เลขำนกุำรบริษัท                  :  E-mail address : thanasa.k@takuni.com 
(2)  ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตัิงำน      :  E-mail address : CP@takuni.com 
(3)  ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล            :  E-mail address : HR@takuni.com 
(4)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 140/1ซอยนำวีเจริญทรัพย์ 

 ถนนกำญจนำภิเษก  แขวงบำงแค เขตบำงแค จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 หรือโทรสำร 02-455-2763 
 

หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1.  การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัของบริษัทที่มีผลต่อกำรตดัสินใจของผู้ลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสีย
กับบริษัททัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน น่ำเช่ือถือ ทัว่ถึง ทนัเวลำ โปร่งใส 

mailto:thanasa.k@takuni.com
mailto:CP@takuni.com
mailto:HR@takuni.com
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และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ก ำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี รวมถงึผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท  

กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีกำรซือ้ ขำย หรือโอนหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. 
ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวปฏิบตัิ แจ้งเตือนขอควำมร่วมมือจำกกรรมกำร และ
ผู้ บริหำรในกำรงดซือ้ ขำย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อตลำด
หลกัทรัพย์ในแต่ละไตรมำส นอกจำกนี ้บริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรรำยงำนกำรซือ้ ขำย และกำรถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำร และผู้ บริหำรต้องรำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบทุกครัง้ที่มีกำรประชุม  และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรจะต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจ ำทกุไตร
มำส และจะต้องจัดท ำรำยงำนใหม่ทกุปี โดยข้อมูลดังกล่ำวจะเก็บจะเก็บไว้ใช้ภำยในบริษัทฯ เท่ำนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ.2/2552 เร่ืองกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่มี
ควำมเก่ียวข้อง 

รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิาร 

หุน้สามญั 

12 ธนัวาคม  2561 20 กมุภาพนัธ ์ 2561 เปลีย่นแปลง 

นายประเสรฐิ       ตรวีรีานุวฒัน์               129,472,993                129,472,993                 -    

นางสาวนติา       ตรวีรีานุวฒัน์               152,610,002                152,610,002                 -    

นางสาวกาญจนา  รมิพณชิยกจิ                   2,434,100                      459,500       1,974,600  

        
 

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยสำรสนเทศที่เป็นข้อมลูของบริษัทฯ รวมถงึถงึรำยงำนทำงกำรเงิน และ
สำรสนเทศเร่ืองอื่นๆตำมเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก ำหนด  อยำ่งถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อควำมที่กระชบั 
เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิกเผยสำรสนเทศที่ส ำคญัทัง้ด้ำนบวก และด้ำนลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองตำมขัน้ตอนที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ที่มีสว่นได้เสียได้รับสำรสนเทศอย่ำงเทำ่เทียมกนั ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มี
กำรเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ ดงันี ้
 - ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ต.ล. 
 - แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2) 
 - เว็บไซต์ของบริษัท ( www.takuni.com)  
 - สื่อสำธำรณะตำ่งๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์  
 - กำรให้ข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์ และนกัลงทนุ ที่มำเยี่ยมชมกิจกำร และพบปะกบัผู้บริหำร 
 - กำรจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงไปรษณีย์ 

2. ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 
การเปิดเผยข้อมูลบนเวบ็ไซต์ 

 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่สนใจอื่นๆ สำมำรถสบืค้นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สำธำรณะได้อยำ่งถกูต้อง และรวดเร็ว 
บริษัทได้น ำเสนอข้อมลูส ำคญัตำ่งๆ ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทดงันี ้

- ข้อมลูบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ โครงสร้ำงธรุกิจ และผลิตภณัฑ์ โครงสร้ำงกำรจดักำร เป็นต้น 

http://www.takuni.com/
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- กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ประกอบด้วย นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำย
กำรควบคมุกำรใช้ข้อมลูภำยใน และ  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นต้น 

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทฯ ข้อมลูทำงกำรเงิน ข้อมลูรำคำหลกัทรัพย์ ข้อมลูผู้ ถือหุ้น ข้อมลู
นกัวิเครำะห์ เป็นต้น 

- ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบด้วย แนวทำงปฏิบตัิด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชำสมัพนัธ์ตำ่งๆเป็นต้น 

- ข่ำวบริษัท ประกอบด้วย ข่ำวแจ้งตลำดหลกัทรัพย์ ข่ำวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่ำวจำกสื่อสิ่งพิมพ์  

นักลงทุนสัมพนัธ์  
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัอยำ่งสงูตอ่กำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กบันกัลงทนุจงึมุ่งเน้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ สจุริต นกัลงทนุ นกัวิเครำะห์ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับสำรสนเทศอยำ่งพอเพียง ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
และเทำ่เทียมกนั 
 บริษัทฯ จดัให้มีฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตัิงำน  และเลขำนกุำรบริษัทฯ เพ่ือเป็นศนูย์กลำงในกำรด ำเนินกิจกรรมนกั
ลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมให้ชอ่งทำงในกำรสื่อสำรกบันกัลงทนุ นกัวิเครำะห์ และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
รวมทัง้เปิดโอกำสให้นกัลงทนุได้ซกัถำม ตลอดจนรับทรำบข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทฯ 
 ส ำหรับผู้ที่สนใจ หรือนกัลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูมำยงัฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตัิงำน และเลขำนกุำรบริษัท โดย
ติดตอ่ผ่ำนชอ่งทำงดงันี ้
 - จดหมำย: ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตัิงำน  140/1 ซอยนำวีเจริญทรัพย์ ถนนกำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค 
จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10160 
 - E-mail : thanasa.k@takuni.com 
 - โทรศพัท์ : 024552888 ต่อ 861 

 - โทรสำร : 024552763 

หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์ได้กบับริษัท 
โดยเป็นผู้ มีบทบำทส ำคัญในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินธุรกิจและมีกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นไม่เป็นผู้บริหำร
จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด เพ่ือท ำหน้ำที่
ถ่วงดลุในกำรออกเสียงพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อ
บริษัท 

 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 6 ชุด คือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ และคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม โดยบริษัทได้มี
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรดงักล่ำวที่มีต่อผู้ ถือหุ้นไว้อย่ำงชดัเจนเพ่ือควำมเป็นอิสระใน
กำรตดัสินใจและน ำเสนอวิสยัทศัน์ ดงัรำยละเอียดที่กลำ่วไว้แล้วภำยใต้หวัข้อโครงสร้ำงกำรจดักำร 

mailto:thanasa.k@takuni.com


 

65 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ทำ่น เพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้ระบไุว้ 

 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรทัง้สิน้จ ำนวน 9 ทำ่น เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วยควำมคลอ่งตวัโดยมีขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้สิน้ 3 ท่ำน เพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้ระบไุว้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัง้สิน้จ ำนวน 10 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วยควำมคล่องตวั
โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ทัง้สิน้จ ำนวน 9 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วย
ควำมคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการความยั่งยืนและกจิกรรมสังคม 
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมทัง้สิน้จ ำนวน 15 ท่ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปด้วย
ควำมคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  ให้
เป็นคนละบคุคลกัน เพ่ือป้องกันมิให้บคุคลใดมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้ ก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่และคดัเลือกบคุคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่ว 

ทัง้นีบ้ริษัทมีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทซึง่ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบและปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรรวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้รำยงำนค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกกำรประชมุผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทกุปี กรณีที่กรรมกำรของบริษัทได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเพ่ิมมำกขึน้ เชน่ กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำ่ตอบแทนที่เหมำะสมกบัหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพ่ิมมำกขึน้ด้วย ซึง่ต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัทประกอบด้วย 

นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยนโยบำยดงักล่ำว

ได้รับควำมเหน็ชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 28 กมุภำพนัธ์  2560  โดยบริษัทได้ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรเน่ืองจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมี
ควำมมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ส ำหรับกำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนนัน้ บริษัทให้
ควำมส ำคญัเร่ืองกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรประเมินควำมเพียงพอกำร
ควบคมุภำยในร่วมกนัเป็นประจ ำทกุปี   เพ่ือให้บริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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ทัง้นีค้ณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำนอกจำกนี ้
ภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตำมกฎ
และข้อบงัคบัต่ำงๆ ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประ เทศ
ไทยก ำหนด 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษัทได้ก ำหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำน เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนและผู้ บริหำรทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติตำมแนวทำง
ดงักลำ่วอยำ่งเคร่งครัด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำ กำรตดัสินใจใดๆ 

ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรที่พิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถงึไม่มีอ ำนำจอนมุตัิใน
ธรุกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและรำยกำรที่มีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัดในเร่ืองกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขต่ำงๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งด้ำน
ผลประโยชน์ให้เสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกและส่งรำยงำนตำมระยะเวลำที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนด และได้มีกำรเปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  

รายงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สำรสนเทศที่ปรำกฏใน

รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมลู และงบกำรเงินซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนคณุภำพของร ำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน และกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยน ำเสนอโดยต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส กำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวตรวจสอบโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำตจำกส ำนักงำน 
กลต. เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และมีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศที่ส ำคญัทัง้ข้อมลูทำง
กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนควำมถกูต้องครบถ้วน สมเหตสุมผล เช่ือถือได้และใช้นโยบำยกำรบัญชีที่
เหมำะสม 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษ

เพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็นโดยก ำหนดวำระกำรประชมุที่ชดัเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัททกุครัง้จะมีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรเป็นผู้จดัท ำวำระต่ำงๆ ของกำรประชมุ
และด ำเนินกำรจดัสง่เอกสำรกำรประชมุให้คณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อนกำรประชมุเพ่ือให้กรรมกำรได้มี
เวลำพิจำรณำและศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอ รวมถึงกำรบนัทกึกำรประชมุและจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัท
เป็นรำยบคุคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท
อยำ่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
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ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึง่ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชมุจะเปิดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทัง้นีใ้นกำรลงมติในที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคน
หนึง่มีเสียงหนึง่เสียง กรรมกำรที่มีสว่นได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีถ้้ำคะแนนเสียง
เทำ่กนั ประธำนในที่ประชมุจะออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

ในปี 2561 บริษัทจดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 12 ครัง้  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำน และเพ่ือให้เกิดควำมมี

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทฯจงึได้ก ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บริหำรไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ผู้ปฏิบตัิงำน ผู้ติดตำมควบคมุและประเมินผลออกจำกกัน นอกจำกนีบ้ริ ษัทฯยงัจัดให้มีผู้ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน ซึ่ง
บริษัทฯมีนโยบำยที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอก (Outsource)  ให้ท ำกำรตรวจสอบและประเมินระบบ
กำรควบคมุภำยในของบริษัทฯเพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท     โดยบริษัทฯได้แต่งตัง้ 
บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด  โดยคณุฤทยัชนก  สภุำพงษ์ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2561 เพ่ือท ำกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรควบคมุทำงด้ำนกำรเงินและ
มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำมแนวทำงที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร
ระดบัสงู 

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  7 ชุด ได้แก่  
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท  
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2.3 คณะกรรมกำรบริหำร 
2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2.6 คณะกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
2.7 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 
โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชดุไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทควรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้ำหมำย ภำรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทฯ ตลอดจนก ำกับ
ดแูลให้ คณะผู้บริหำร บริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลภำยใต้กรอบของ
กฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  ด้วยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริตระมดัระวงั ตำม หลกักำรข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้
ถือหุ้น  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่

ประชมุ คณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณี โดยเป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและไม่น้อย
กว่ำ 3 คน  

2. กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่นรำชอำณำจกัร 
3. กรรมกำรบริษัทต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนคุณวุฒิ ทักษะวิชำชีพ และควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน โดย

ประกอบด้วย ผู้ มีควำมรู้ในธรุกิจของบริษัทฯ อยำ่งน้อย 3 คน และด้ำนบญัชีและกำรเงินอยำ่งน้อย 1 คน 
 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับ

กำรด ำเนิน ธรุกิจของบริษัทฯ มีควำมซื่อสตัย์ตอ่หน้ำที่ มีวิสยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอทุิศเวลำให้กบับริษัทเพ่ือจะได้ปฏิบตัิหน้ำที่
อยำ่ง เตม็ที่ และมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจอยำ่งอิสระเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ที่แสดงถึง กำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ส ำนักงำน
กลต. ก ำหนด  

3. ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบตัรกำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จำก 
สมำคม สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทำ่ภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ 
  4. กรรมกำรบริษัทจะไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เกินกว่ำ 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมกำรคนใดคนหนึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ 5 
บริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำถงึประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรทำ่นดงักลำ่ว  

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จดักำร (MD) เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบ
ทำนกำร บริหำรงำน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรอยำ่งชดัเจน เพ่ือมิให้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จดักำร  มี
อ ำนำจบริหำรและอนมุตัิวงเงินไม่จ ำกดั   
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ (Compliance) 
ที่คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องทรำบ และปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ประสำนให้มีกำร  
ปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรและภำรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมที่ผู้ ถือหุ้นอนุมัติและตำม
กฎหมำยที่ ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมกำรบริษัท  ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรบริษัท จะต้องใช้วิจำรณญำณและควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมซื่อสตัย์สจุริต และควำมระมดัระวงัเพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  และมีหน้ำที่ดงัตอ่ไปนี ้
  1. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดี
ส ำหรับ กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 
  2. จดัให้มีกำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบญัชี 
ตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิ  
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 3. พิจำรณำอนมุตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ นโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตำม 
ควำมเหมำะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ของบริษัทฯอยำ่งน้อยทกุปี 
  4. ควบคมุและก ำกบัดแูล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรให้     เป็นไป
ตำม นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน 

 5. ก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั 
ตลำดทนุ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สินที่ส ำคญั 
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
  6. พิจำรณำอนุมัติโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้ จัดกำร และ 
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร
ผู้จดักำร และคณะอนกุรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่  ก ำหนดนัน้ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้  จัดกำร และ  คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำว
สำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรือมี ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบั    บริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำม นโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
และอนมุตัิไว้แล้ว  
 7. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และรับผิดชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน เพ่ือแสดง
ถงึฐำนะ กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนมุตัิ 
  8. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทน คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัทหรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่ำวมีอ ำนำจ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรมอบ
อ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะ เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วสำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท ำขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย (ถ้ำ มี ) ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ /หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ /หรือ 
ประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเว้นแต่เป็น กำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่  คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและอนมุตัิไว้แล้ว  
 9. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย  เพ่ือรับผิดชอบและดแูลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองต่ำงๆของบริษัทฯ  ให้
บรรลตุำมเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ขององค์กร  
 10. พิจำรณำกำรจดัสรรเงินก ำไรเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผล  และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำและอนมุตั ิ
 11. แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท เพ่ือรับผิดชอบด ำเนินกำรในด้ำนตำ่งๆ ในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท เชน่ 
ทะเบียน กรรมกำร หนงัสือนดัประชมุกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  
 ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปี แรกและ
ปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ใน
ต ำแหน่งนำนที่สดุ นัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง
ใหม่ก็ได้  
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คุณสมบตัขิองคณะกรรมการอสิระ  
 กรรมกำรอิสระเป็นบคุคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และประกำศตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ที่ เก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ รำยนัน้ๆ 
ด้วย 
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี  อ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 
คู่ สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ  หรือ
บคุคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
  4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มี อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น  หรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ 
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชีซึง่เป็น ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำร เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ นัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
 7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ที่
เก่ียวข้อง กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  
 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน 
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ  อย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น 
หุ้นสว่น ธรุกิจ เจ้ำหนี ้และคูค้่ำ อนัอำจจะท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 10. มีควำมรู้ และเข้ำใจลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี รวมทัง้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถที่เป็น 
ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ 
 11. กรรมกำรอิสระจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททนัทีหำกเห็นว่ำมีเหตกุำรณ์ใดๆ ที่อำจจะท ำให้ตนต้อง
ขำด คณุสมบตัิควำมเป็นอิสระในฐำนะกรรรมกำรอิสระ  
 12. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 9 ปี 
 13. กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แหง่ 
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  ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ โดยสำมำรถตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกำรประชมุอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำร
ประชมุพิเศษ เพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น และมีกำรจดัส่งหนังสือเชิญประชมุให้แก่กรรมกำรเพ่ือพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในกำร
ประชมุทกุครำวจะมีกำร ก ำหนดวำระกำรประชมุที่ชดัเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชมุที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัส่งให้กบั
คณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ โดยในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำร ทกุคนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย นอกจำกนี ้ในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จะมีกำรเชิญ ผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้รำยละเอียดเพ่ิมเติม
ในฐำนะที่เก่ียวข้องโดยตรง ก ำหนดจ ำนวนองค์ ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติในที่ประชมุ ต้องมี
กรรมกำรอยูไ่ม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้หมด  
 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นให้คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเน่ือง และทันเวลำก่อนกำร
ประชุมทุก ครัง้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำแก่ คณะกรรมกำรบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบตำ่งๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกบั ดแูลกิจกำรที่ดี   จงึ
ได้พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ ท ำหน้ำที่  ตรวจสอบกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัทสอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในเพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำน ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำนที่ดี กำร  บริหำรกิจกำรด ำเนินไป
อยำ่งเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำที่ใน กำรสอบทำนรำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มีควำม น่ำเช่ือถือ มีกำร เปิดเผยข้อมลู
อยำ่งครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึสร้ำงควำม มัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือแก่ผู้ลงทนุ
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งรอบคอบมีควำมยตุิธรรมโปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควร ก ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
  2. กรรมกำรตรวจสอบมีทกัษะควำมช ำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย กรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงิน และมีประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ 
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ 
  3. ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 4. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกและแตง่ตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
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 2. เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนด และมีคณุสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำด 
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่ำด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  3. เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้
อยำ่ง เป็นอิสระ โดยไม่อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติ สนิท
ของบคุคลดงักลำ่ว 
  4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของ
งบ กำรเงินได้  
 5. เป็นผู้ที่ได้รับควำมเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
  6. สำมำรถอทุิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1 .สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอโดย กำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตร
มำส และประจ ำปี และเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ อยำ่งเพียงพอก่อนเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
 2.  สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ของ
บริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้  
ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบ
เก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้อำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เหน็ว่ำ   จ ำเป็นและเป็น
เร่ืองส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทัง้น ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำร
ควบคมุภำยในที่ส ำคัญและจ ำเป็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบ บญัชีภำยนอก และหวัหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือบริษัทที่ปรึกษำตรวจสอบภำยใน 
 3.  สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำด หลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
 4. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึง  
พิจำรณำคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ ตลอดจนประสำนงำน กบัผู้สอบ
บญัชีเก่ียวกับวัตถปุระสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำที่พบระหว่ำง  กำรตรวจสอบ 
และประเดน็ที่ผู้สอบบญัชีเหน็ว่ำเป็นสำระส ำคญั  
  5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ     รวมทัง้  
เปิดเผยข้อมลูในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถกูต้องครบถ้วน ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผล  และ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
 6. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
 7. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

8. เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี  กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปี ละ 1 ครัง้ 
  9. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้ บริหำรหรือ
พนกังำน ของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องมำให้ควำมเหน็ เข้ำร่วมประชมุหรือสง่เอกสำรที่เหน็ว่ำเก่ียวข้องหรือจ ำเป็น 
  10. ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรือให้ค ำปรึกษำใน
กรณีจ ำเป็น  
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 11. จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 
ซึง่ รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
  -  ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

  -  ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ  
 -  ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ ตลำด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธรุกิจของบริษัทฯ  
 -  ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
-  ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
-  จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
- ควำมเหน็หรือข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร  
-  รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 12.  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้ ปัญหำอปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนที่อำจเป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้คณะกรรมกำร  
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุปี  
 13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ตรวจสอบ ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ยงัคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ       ตอ่บคุคลภำยนอก  
 14. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ           
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจ มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำน ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร  

-  รำยกำรที่เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
-  กำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน  
 -  กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ห รือกฎหมำยที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ หำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
ข้ำงต้น กรรมกำร ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบั หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์  

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 ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้ง    เป็น
หนงัสือ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองกำรลำออก
พร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร  
ตรวจสอบชดุใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่  
 3. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัท แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมี  
จ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบคุคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่
ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี ้ให้บริษัทแจ้งกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร  ตรวจสอบดงักล่ำว
พร้อมเหตผุลของกำรพ้นจำกต ำแหน่งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน แผนกำรตรวจสอบ

ภำยใน ประจ ำปี (Audit Plan) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และเร่ืองอื่นๆ อย่ำงน้อยปี ละ 4  ครัง้ หรือให้ประธำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจำรณำเร่ืองจ ำเป็นเร่งดว่นอื่นๆ ได้ตำมแตจ่ะเหน็สมควร  

2. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ โดยค ำสัง่ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนั 
ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ ำเป็นเร่งดว่นจะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกว่ำนัน้ก็ได้  

3.ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน3  ของจ ำนวน
กรรมกำร ตรวจสอบท่ีบริษัทแตง่ตัง้จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

4.ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยูใ่นที่ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำ
ประชมุเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนในที่ประชมุ  

5.ในเอกสำรประกอบกำรประชมุต้องระบช่ืุอบคุคลและก ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด   มิให้
แสดงควำมเหน็และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้  

6.กำรออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเหน็ที่เป็นสว่นเสียงข้ำงมำกเป็นส ำคญัในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำดอย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของ  
กรรมกำรตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเหน็ด้วยให้น ำเสนอเป็นควำมเหน็แย้งตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

7.ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ รำยงำนผลกำรประชมุต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไป
เพ่ือทรำบทกุครัง้  

8.ให้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท 
2. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัตอ่ไปนีซ้ึง้

อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร  ตรวจสอบ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ตรวจสอบเหน็สมควร  
 (1)   รำยกำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 (2)  กำรทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน  

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

3. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด ำเนินกำรปรับปรุง
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แก้ไขเม่ือครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ดงักล่ำวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดงักล่ำว  โดยตรงต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้  

 คณะกรรมการบริหาร 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีคณุสมบตัิขัน้ต้นเชน่เดียวกนักบัคณะกรรมกำรบริษัท 

3.   คณะกรรมกำรบริหำร โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกรรมกำรผู้จดักำรไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน
อื่นมำกกว่ำ 2 แหง่ และไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทคูแ่ข่งทำงธรุกิจ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1.  ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ 

ข้อก ำหนด ค ำสัง่และมติของที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
2.  ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  ฯ กำรขยำยกิจกำร ก ำหนด

แผนกำรเงิน งบประมำณ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรเป็นผู้ พิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

3.  มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนตำมปกติธรุกิจของบริษัทฯ ตำมระเบียบอ ำนำจอนมุตัิ 
 4.  มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกิจกำรหรือบริหำรงำนของบริษัทฯ และ

ก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะอนกุรรมกำร และ/หรือคณะท ำงำนรวมถึงควบคมุก ำกับดแูลให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำรและ/หรือคณะท ำงำนที่แตง่ตัง้บรรลตุำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 5.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และ
ก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสิทธิภำพ 

 6.  พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปี ตำมที่ฝ่ำยบริหำรเสนอก่อนที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและอนมุตัิ  

7. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร และ ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก  เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆได้ตำมที่เหน็สมควร 

 8. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำวๆไป  
 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจชว่งที่ท ำให้ผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตน หรือบคุคลที่อำจมี
ควำม ขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจอนมุตัิกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่วโดยเร่ืองดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชมุ คณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำม
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ธุรกิจปกติ และเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ซึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องก ำหนด 

การประชุมกรรมการบริหาร  
1.  คณะกรรมกำรฯ จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ตำมก ำหนดเวลำที่เหน็สมควร  
2.  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรจงึจะครบ

องค์ประชมุ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชมุเลือก 
กรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในที่ประชมุ 

 3.  กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
 4.  กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ถ้ำคะแนนเสียงเทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสียง เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คุณสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
1.  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรฯ”) ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

ได้รับ กำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และก ำหนดให้กรรมกำรมำกกว่ำกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมกำร  
อิสระ  

2.  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรเป็นกรรมกำรอิสระซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำร บริษัท โดยประธำนคณะกรรมกำรฯ จะเป็นผู้ ให้ควำมเหน็ชอบในกำรก ำหนดวำระกำรประชมุและด ำเนินกำร
ประชมุ 

 3.  เลขำนกุำรของคณะกรรมกำรฯ จะได้รับกำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน  
 

ด้านการสรรหา  

1.  พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ รวมถงึก ำหนดวิธีกำรสรรหำอยำ่งเหมำะสม 

2. พิจำรณำรำยช่ือบคุคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดบัสงูของ
บริษัทฯ 

3. พิจำรณำกลัน่กรองรำยชื่อ ตรวจสอบประวตัิและคณุสมบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
ของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำ  

4. พิจำรณำผลงำน คณุสมบตัิ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและสมควรได้รับ
เลือกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ    
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท  

5. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่
เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิของกรรมกำรบริษัท 

6. พิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดบัสงู  

7. ปฏิบตัิหน้ำที่ในเร่ืองอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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  ด้านก าหนดค่าตอบแทน  

1.  พิจำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ 

2. พิจำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ำของค่ำตอบแทน ทัง้ส่วนที่เป็นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่น ที่จ่ำยให้แก่ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร  และที่ปรึกษำระดบับริหำ รของ
บริษัทฯ  

3. พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ผู้บริหำรสงูสดุ พร้อมทัง้น ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษัท  พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

1. กรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับ
แตง่ตัง้โดย คณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งตอ่ได้ 

2. หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดตำมวำระ
กรรมกำรคนนัน้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน พร้อมเหตผุลและให้คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้ อนุมัติในกรณีที่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้คณะ
กรรมกำรฯที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรฯชุด
ใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

3. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนแทนภำยใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดโดยบคุคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนแทนอยู่ในต ำแหน่ง
ได้เพียงวำระที่ยงัคงเหลืออยูข่อง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนซึง่ตนแทน 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 1. คณะกรรมกำรฯ จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ตำมก ำหนดเวลำที่เหน็สมควร 
2. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรจงึจะครบ

องค์ ประชุมในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก  
กรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในที่ประชมุ 

3. กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสีย

ลงคะแนน ในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสียง เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำร ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรอยำ่งน้อย 3 คนโดยได้รับกำรแตง่ตัง้จำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้  รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบที่อำจมีตอ่องค์กร 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลมุถงึควำมเสี่ยงตำ่ง ๆ  ในกำรบริหำรงำน  เพ่ือน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
3. มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ ำเป็น 
4. ติดตำมกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง  รวมทัง้วิเครำะห์  ประเมินผล  จดักำรติดตำมและรำยงำนอยำ่งเป็น

ระบบ 
5. รำยงำนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
6. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. คณะกรรมกำรฯ  จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้  ตำมก ำหนดเวลำที่เหน็สมควร 
2.   ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ  ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรจงึจะครบ

องค์ประชมุ  ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชมุ  หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้  ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือก
กรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในที่ประชมุ 

3. กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
4. กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน  เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้ในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้ำคะแนนเสียงเทำ่กนั  ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสียง  เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 
 

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
กฎบตัรของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ประกอบด้วยกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรอย่ำงน้อย 3 คนโดยได้รับ

กำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1.ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติให้ครอบคลุมกำรทุจริตในทุกรูปแบบในกำรบริหำรงำนเพ่ือน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
2.ให้กำรสนบัสนนุและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
3.มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ตำมควำมจ ำเป็น 
4.ติดตำมแนวทำงปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต รวมทัง้วิเครำะห์  ประเมินผล  จดักำรติดตำมและรำยงำนอย่ำง

เป็นระบบ 
5.รำยงำนค ำร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเป็นครำว ๆ ไป 
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1.คณะกรรมกำรฯ  จะต้องจดัให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้  ตำมก ำหนดเวลำที่เหน็สมควร 
2.ในกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ  ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรจงึจะครบ

องค์ประชมุ  ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นที่ประชมุ  หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้  ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลือก
กรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในที่ประชมุ 

3.กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก 
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4.กรรมกำรคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในกำรลงคะแนน  เว้นแตก่รรมกำรซึง่มีสว่นได้ในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้ำคะแนนเสียงเทำ่กนั  ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสียง  เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 
 

 คณะกรรมการความยั่งยนืและกจิกรรมสังคม 
กฎบตัรคณะกรรมการความยั่งยืนและกจิกรรมสังคม 
องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

1.คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสงัคม ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกภำคส่วนในองค์กร รวมถึง
บริษัทในเครืออยำ่งน้อย 12 คน 

2.ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม ได้มำจำกกำรคดัเลือกจำกตวัแทนคณะกรรมกำรควำม
ยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 

รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่อำวโุส / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในแต่ละด้ำนหรือเทียบเท่ำเป็นที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมโดยต ำแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี 

2. กรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรคดัเลือกเพ่ือเป็นตวัแทนของฝ่ำยงำนตำ่ง 
ๆ เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมได้อีก 

3. กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมว่ำงลง เพรำะเหตอุื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ  ให้ประธำน
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม และคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม พิจำรณำแต่งตัง้ตวัแทน
เพ่ือให้เป็นคณะกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 

4. กรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมที่ประสงค์จะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระจะต้องแจ้งและยื่น
หนงัสือลำออกตอ่ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและกจิกรรมสังคม  

1.ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และควำม
ยัง่ยืนของบริษัทฯ  

2. ให้ควำมเห็นชอบกลยทุธ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยตำมนโยบำย ควำมยัง่ยืนและ
กิจกรรมสงัคม 

3. มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนด ำเนินกิจกรรมด้ำนตำ่ง ๆ ได้ตำมที่เหน็สมควร 
4.พิจำรณำจดัท ำงบประมำณและคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและ

ควำมยัง่ยืน เพ่ือเสนอให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จดักำรพิจำรณำอนมุตัิ 
5.อนมุัติงบประมำณในส่วนที่ได้รับกำรอนมุัติจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้ จัดกำรแล้ว โดยท ำเร่ือง

เบิกจำ่ยตำมขัน้ตอนระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 
6.ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร และประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมยัง่ยืน

และกิจกรรมสงัคมของบริษัท และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ 
7.สอบทำนและให้ควำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในรำยงำนประจ ำปี

ของบริษัทฯ 
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การประชุม 

1.คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะต้องจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 10 ครัง้แล้วแต่ควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม 

2.วำระกำรประชมุและเอกสำรกำรประชมุจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมลว่งหน้ำ
ก่อนกำรประชมุ 

3.ในกำรประชมุคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
จงึจะครบองค์ประชมุ 

4.มติที่ประชมุของคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วม
ประชมุ 

5.ให้ประธำนคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยสง่หนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุนั 
เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระที่จะประชมุไปยงัคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมทกุคนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 
วันก่อนวันประชมุ เว้นแต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งกำรนัดประชมุโดยวิธีอื่น และ
ก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกว่ำนัน้ได้ 

6.ให้ประธำนคณะกรรมกำรควำมยั่งยืนและกิจกรรมสังคมเป็นประธำนในที่ประชุม นอกจำกประธำน
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมไม่อยู่ในที่ประชมุ ให้รองคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมเป็น
ประธำนในที่ประชมุ หรือให้กรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมเลือกกรรมกำรคนหนึง่คนใดเป็นประธำนในที่ประชมุ 

การรายงาน 

คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม  จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย
ไตรมำสละ1 ครัง้และจดัท ำข้อมลูในรำยงำนประจ ำปีที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ โดยเปิดเผยรำยละเอียด ดงันี ้

 จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 

 จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคมแตล่ะคนเข้ำร่วมประชมุ 

 ผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัรที่ก ำหนด 

3. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยนัน้  คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ให้ประธำนกรรมกำรบริหำร  /

กรรมกำรผู้จดักำร  และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ  เข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร  กรรมกำรผู้จดักำรในบริษัทย่อย  
และยงัให้น ำนโยบำย  และแนวปฎิบตัิตำ่ง ๆ  ให้บริษัทยอ่ยน ำไปปฏิบตัิเพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนและกำรบริหำรเป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั  สว่นบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสิทธิในกำรสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

4. การก ากับดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้
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4.1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ 
และจะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์
แก่บคุคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม  เว้นแตข้่อมลูนัน้บริษัทฯ 
ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว 

กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ทรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ 
ที่ได้รับทรำบข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินห รือข้อมูลภำยในนัน้จะ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบคุคลอื่น ทัง้นี ้ให้รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่
บรรลนิุติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ด้วย  โดยผู้ ใดฝ่ำฝืนถือว่ำได้กระท ำผิดระเบียบของ
บริษัทฯ อย่ำงร้ำยแรงและมีกำรก ำหนดโทษโดยกำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและหำกยงัคงปฏิบตัิจะท ำกำรไล่ออกโดย
ไม่จำ่ยคำ่ชดเชย 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะจดักำรอบรมให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เก่ียวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครอง
ทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภำวะ ต่อ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำม มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยกรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่
ต้องรำยงำนกำรมำถือครอง และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ท ำรำยกำร และจดัส่งส ำเนำ
รำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่สง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้ สอบบัญชีในปี 2561 รวม 6.83  ล้ำนบำท โดย

แบง่เป็นคำ่สอบบญัชี 6.16  ล้ำนบำท และคำ่ตอบแทนอื่น 0.67 ล้ำนบำท 

6. การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
นโยบายของบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

 รำยกำรธรุกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธรุกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร เป็นต้น บริษัทมี
นโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำร
ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยมีเง่ือนไขกำรค้ำและมีรำคำที่เป็นธรรม รวมทัง้ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
เม่ือเทียบเคียงกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและบุคคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบกำรอื่นใน
ธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำส ทัง้นี ้หำกมีควำมจ ำเป็นบริษัทอำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเฉพำะ
ทำงในกำรประเมินรำคำที่เป็นธรรม และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั  

 รำยกำรรับหรือให้ควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน จะต้องเป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น มีควำมสมเหตสุมผล มีข้อตกลง
และเง่ือนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ส ำหรับรำยกำรค ำ้ประกนัอนัเน่ืองมำจำก
ควำมจ ำเป็นในกำรขอวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจกำร  ซึ่งถือเป็น
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เง่ือนไขปกติของสถำบนักำรเงินในกำรให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ โดยกำรค ำ้ประกนัไม่ว่ำจะเป็นในทำงตรงหรือกำร
วำงสินทรัพย์ค ำ้ประกัน บริษัทต้องไม่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรค ำ้ประกัน และต้องไม่ท ำให้บริษัทเสีย
ประโยชน์แต่อย่ำงใด ส ำหรับรำยกำรรับกำรค ำ้ประกนั จะต้องเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเหน็เก่ียวกบัเหตผุลและควำมจ ำเป็น
ตอ่กำรท ำรำยกำรรับหรือให้ควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงินดงักลำ่ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ส ำหรับรำยกำรให้
และรับกำรค ำ้ประกนั โดยให้ท ำรำยกำรเสมือนท ำกบับคุคลภำยนอก รวมถงึพิจำรณำรำคำที่เป็นธรรมในกำร
ท ำรำยกำร และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำร
เปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนนุธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำรเช่ำหรือ
ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริกำรอื่น บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว  และปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถงึกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ 
ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัของ
บริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพ่ือให้กำรตัดสินใจเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม   
Corporate Social Responsibility : CSR 
นโยบำย กลุ่มบริษัทก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวมที่จะมีกำรขยำยตัวและเติบโตไปพร้อมกัน                                    
ทัง้กลุ่มบริษัทให้สำมำรถเกือ้หนนุกันได้ ควบคู่ไปกับกำรรด ำเนินธุรกิจ โดยยึดหลกัควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่ง แวดล้อม 
และค ำนงึถงึผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ำย รวมทัง้ส่งเสริมกำรแข่งขนัโดยเสรี ไม่กระท ำกำรใดๆ เพ่ือก่อให้เกิดกำรบิดเบือนรำคำ
ตลำด ซึง่ก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บริโภค และเพ่ือให้สำมำรถเติบโตในธรุกิจได้อยำ่งมัน่คง และยัง่ยืน  
 

โครงสร้างบริหารจัดการคณะกรรมการความยั่งยนื และกิจกรรมสังคม  

 
 
 
 

 
ด้านเศรษฐกจิ (Economic) 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยน ำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่

เก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  กำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรมกำรปฏิบัติอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำร
เคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้ำงสมัพนัธภำพระหว่ำงกิจกำรที่รวมถึงบคุคลแต่ละบคุคลกบัหน่วยงำนของรัฐและกิจกำรที่
เก่ียวข้องอื่นๆ ได้แก่ พนกังำน ผู้ ถือหุ้น คูค้่ำ คูส่ญัญำรับจ้ำง ลกูค้ำ คูแ่ข่ง และสมำคมวิชำชีพ  

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ความยั่งยืนและ
กิจกรรมสังคม

LPG
Trading

Transportation

Inspectionn

Vehicle 
Conversion

Engineering 
Procurement 
Construction

Property
Development

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนและกิจกรรมสงัคม 
(ESG) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร, ผู้ จัดกำร และพนักงำน โดย
ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรทรำบ อีกทัง้คณะกรรมกำร 
ESG  ได้มีกำรสื่อสำรกบัพนกังำน ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทรำบ โดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำง website, email , skype , 
Face book  หรือปิดประกำศประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น 
 

Customer 

Company Overview  
 
 

 

TAKUNI CSR Framework 

 สงัคมภายในองคก์ร  
 สงัคมภายนอกองคก์ร 

 ส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการ 

 ส่ิงแวดลอ้มนอกกระบวนการ 

 

สินค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ 

Governance 

Governance 

Governance 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
              บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อกำรต่อต้ำนด้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทฯ 
ยึดมั่นต่อกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทำงตรง และตรวจสอบได้ทุก
กระบวนกำร และทกุขัน้ตอนกำรท ำงำน รวมถงึได้มีกำรก ำหนดนโยบำย และมำตรกำรด้ำนกำรป้องกนักำรกระท ำดงักลำ่ว   
บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรถ่ำยทอดไปยงัพนักงำนทกุระดบั และก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณขององค์กรให้มีควำมตระหนักต่อกำร
กระท ำที่เป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่ำกำรทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนท ำลำยธุรกิจ สังคม และประเทศชำติ 
ดงันัน้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ต้องเกิดจำกหน่วยงำนทกุภำคทกุส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในกำร
ปลกูฝังและสร้ำงเสริมสงัคมไทยให้ปรำศจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
       บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพและมีความปลอดภยั 

พร้อมทัง้การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลกูค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า              
ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน ให้เป็นผู้ ฝึกอบรมประเภท ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และในปี 2561 
เพ่ือให้ลูผู้ ปฏิบัติงำนได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในเร่ืองของกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมอย่ำงปลอดภัย  ได้มีกำรจัดฝึกอบรมใน
หลกัสตูรดงัตอ่ไปนี ้

 

1) หลักสูตรผู้ปฏบิตังิานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลว 
        รอบที่ 1     เดือนมิถนุำยน จ ำนวน 20 คน 

รอบที่ 2     เดือนสิงหำคม จ ำนวน 13 คน 
        รอบที่ 3     เดือนตลุำคม จ ำนวน 18 คน 
 

2) หลักสูตร ผู้ปฏบิตังิานบรรจุก๊าซปริโตเลียมเหลว 
รอบที่ 1     เดือนมีนำคม จ ำนวน  55 คน 
รอบที่ 2     เดือนพฤษภำคม จ ำนวน  63 คน 
รอบที่ 3     เดือนมิถนุำยน   จ ำนวน  73 คน 
รอบที่ 4     เดือนสิงหำคม จ ำนวน  39 คน 
 
 

 

 Morning talk เจ้ำหน้ำที่ จป. วิชำชีพ ซกัซ้อมเร่ือง

ควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำนก่อนออกปฏิบตัิหน้ำที่ 

 Safety minute ผู้บริหำรมีนโยบำยให้บรรจวุำระ ลงใน

กำรประชมุระดบัหวัหน้ำงำน และผู้บริหำร  
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กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและผู้ มีสว่น
ได้ส่วนเสีย  บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชดัเจนถึงประโยชน์และคณุค่าของการด าเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิมที่เคยปฏิบตัิหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ครอบคลมุทัง้ทาง
ธรุกิจ เศรษฐกิจสงัคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพฒันาความคิดหรือความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมลูคา่ 

 

 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัการดแูลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สงัคมสิ่งแวดล้อมให้เทา่เทียมมาตรฐานสากล มุ่งมัน่พฒันาเทคโนโลยีที่สะอาดและทนัสมยัเพ่ือให้ทกุกระบวนการของบริษัท
ฯ มีประสิทธิภาพสงูสดุ  

โดยใช้หลกัปฏิบตัิ 5 R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject สูกิ่จกรรม ภายใต้โครงการ  
“TAKUNI Care”  โดยมีกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และปลกูจิตส านกึในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

Reduce  : เป็นการลดการสร้างขยะ เชน่ มีการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นชนิดเติม (Refill)  
Reused   : ชว่ยยืดอายกุารใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึน้ มีการน ากลบัมาใช้ซ า้ 
Recycle  : เป็นการน าขยะที่คงรูป มีการยอ่ยสลายได้ยากไปผ่านกระบวนการผลิตขึน้ใหม่ 
Repair    : เป็นการน าสิ่งของที่ยงัพอแก้ไขได้มาซอ่มแซมให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 
Reject    : เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภณัฑ์ที่ก่อให้เกิดอนัตราย 
  

 กจิกรรมขยะแลกบุญ  วตัถปุระสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบาย 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ 
Reject)  และมีเป้าหมายสูโ่ครงการขยะเหลือศนูย์” (zero waste) อีกทัง้สร้างรายได้จากการแยกขยะ ประหยดัรายจา่ยโดย
การน ากลบัมาใช้ซ า้ หรือซ่อมแซมให้คงสภาพในการใช้งาน ทัง้นีร้ายได้ที่ได้จากการแยกขยะน าสมทบทนุในการบริจาคให้กบั
สถานสงเคราะห์มลูนิธิบ้านนทภมิู 
 

กจิกรรมน า้หมักชีวภาพ และปุ๋ ยชีวภาพ  
 
 

 
 
 

 การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค  
     สามารถตรวจสอบโดยไม่ต้องมีการหยดุงานประเภทอื่น 
เน่ืองจากไม่มีการใช้รังสี ชว่ยเพ่ิมความปลอดภยัตอ่ผู้ ร่วมงาน 
และระยะเวลาในการหยดุกระบวนการผลิตส าหรับถงัเก็บสาร 
เคมีที่มีแรงดนัสงูท าให้ต้องใช้เหลก็ที่มีความหนามากกว่า 50 
มิลลิเมตร ซึง่หากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลานาน 
การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถกู  
น ามาใช้แทนซึง่จะชว่ยลดเวลาและทราบผลการตรวจในทนัที 
 

เป็นการน าเศษอาหารมาผ่านกระบวนการหมัก จนเกิดเป็นน า้หมักชีวภาพ และปุ๋ ย
หมัก วัตถปุระสงค์เพ่ือประหยดัค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ได้แก่
น า้ยาล้างจาน น า้ยาถพืูน้ น า้ยาล้างห้องน า้ และผงซกัฟอก เป็นต้น และสำมำรถน ำไป
จ ำหน่ำยในกิจกรรม ตลำดนดัTAKUNI ให้กบัผู้สนใจได้อีกด้วย 
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บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและรู้คณุคา่ โดยมีการก าหนดให้เป็น KPI ของพนกังานในการ             
ใช้ทรัพยากรอยางรู้คณุค่ามากที่สดุ อีกทัง้ยงัมีการติดประกาศเชิญชวนร่วมกันประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟ้า เช่น กา รเปิดน า้              
ใช้เท่าที่จ า ไม่เปิดไหลทิง้ หรือปลอ่ยให้ล้น หรือน า้จากเหลือการใช้ล้างจาน ถพืูน้ สามารถใช้รดน า้ต้นไม้ได้อีก และมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้าด้วยหารปิดไฟ ปิดแอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเวลาพักกลางวัน หรือไม่เสียบป๊ักกระติกน า้ร้อนไว้                
ตลอดวัน ต้มน า้ให้พอดีกับปริมาณที่ใช้ หรือการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ  
 

สถติแิสดงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 
 2559  

(ล้านบาท) 
2560 

(ล้านบาท) 
2561 

(ล้านบาท) 
การใช้ไฟฟ้า 2.26 2.36 2.23 

การใช้น า้ 0.22 0.21 0.19 

การใช้กระดาษ 0.08 0.07 0.06 
 

บริษัทฯ มีมาตราการในการจดัการขยะอนัตราย หรือขยะที่อาจก่อมลพิษทางระบบนิเวศ โดยการเรียกคืนขยะ 
อนัตรายเพ่ือท าลายขยะนัน้โดย Third Party ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองตามที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน mai Forum 2018 เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งหนึ่งใน
กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี ที่จดัขึน้โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ และตลาดหลกัทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยกืจกรรมการจัดงาน mai Forum 2018 นีเ้ป็นแบบอย่างของการจัดงานอีเว้นทฺที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการจัดงานครัง้นีไ้ด้มีการรณรงค์ให้ผู้ เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า หรือรถยนต์สาธารณะเพ่ือลดการใช้
พลงังานจากการเดินทาง และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพ่ือช่วยลดปริมาณกระดาษจากการ
ลงทะเบียน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมขึน้  รวมถึงได้ส่งเสริมในการซือ้
เครดิตชดเชยการจดังานจ านวนทัง้สิน้ 24 ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามหลกัการจดังาน Carbon Neutral Event ซึง่
รับรองโดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ซึง่ถือเป็นการชว่ยลดโลกร้อนที่ถือเป็นแบบอย่าง
ของผู้น าในการจดังานอีเว้นท์ที่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TAKUNI ร่วมออกบธู mai FORUM 2018  
     ณ  ห้องบางกอกคอน เวนชัน่เซน็เตอร์ ชัน้ 22       
     โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์แอท เซน็ทรัลเวิลด์           
     เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561  

 

 Carbon Neutral Certificate  
    จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  

     (องค์การมหาชน) 
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บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม ในกำรด ำเนินธรุกิจกำรขนสง่ของบริษัทฯ ได้ติดตัง้อปุกรณ์ 
GPSกบัรถขนสง่ของบริษัททกุคนั (อปุกรณ์ต้องได้รับกำรรับรองจำกกรมขนสง่ทำงบก) เพ่ือชว่ยในกำรควบคมุมำตรฐำนกำร
ขบัข่ีของพนกังำนขบัรถ เช่น ควบคมุควำมเร็วในกำรขบัข่ี, ควบคมุระยะทำงกำรขบัข่ี หรือกำรไม่สตำร์ทเคร่ืองยนต์ทิง้ไว้ ขณะ
จอด  เป็นต้น โดยจะมีกำรรำยงำนตอ่ที่ประชมุผู้บริหำร ทกุเดือน  

บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำร Green Industry โดยกระทรวงอุตสำหกรรม และได้รับประกำศเป็นอุตสำหกรรม            
สีเขียวระดบั 2 (ปฏิบตัิกำรสีเขียว : Green Active) พัฒนำแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยทำงบริษัทฯได้ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ โดยกำรปลกูไม้ผล ไม้
ดอก พืชผักสวนครัว เป็นกำรเพ่ิมพืน้ที่สี เขียว สร้ำงควำมร่มร่ืน อีกทัง้ต้นไม้ยังช่วยดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
สำเหตขุองกำรเกิดภำวะโลกร้อนและยงัชว่ยดกัจบัอนภุำคมลพิษบำงชนิดได้ เชน่ ฝุ่ น ควนั นอกจำกนัน้บรรดำพืชผกัสวนครัว
ที่ปลกูไว้ก็สำมำรถน ำมำรับประทำนได้ ซึง่เป็นผกัสดที่อดุมด้วยวิตำมินและเกลือแร่ตำ่ง ๆ มีควำมปลอดภยัจำกสำรเคมี ชว่ย
ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน และที่ส ำคญัท ำให้พนกังำนมีกิจกรรมร่วมกนัในกำรปลกูผกั ปลกูต้นไม้ เกิดควำมสมัพนัธ์ที่ดีภำยใน
บริษัทฯ 

 

สังคม (Social) 
การเคารพสทิธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรงำนอย่ำงรอบคอบ มีกำรตระหนกัว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรละเมิดสิทธิของพนกังำน ชมุชน และสงัคม
ในสภำพแวดล้อมอยำ่งไร พร้อมทัง้หำมำตรกำรป้องกนัก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ ได้จดัท ำกลไกกำรร้องเรียน และร้องทกุข์
อยำ่งเหมำะสมส ำหรับเป็นชอ่งทำงให้ผู้ที่เช่ือว่ำสิทธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งไม่เป็นธรรม โดยผ่ำนชอ่งทำง 
 ช่องทำงที่ 1 สำมำรถแจ้งเร่ืองร้องเรียนโดยจดหมำยทำงไปรษณีย์ จ่อหน้ำซองถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และส่งมำได้ที่ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 140/1 ซ.นำวีเจริญทรัพย์ ถ.
กำญจนำภิเษก แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 
 ชอ่งทำงที่ 2 จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ E-mail address : auditcom@takuni.com 

 ชอ่งทำงที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท http://www.takunigroup.com 

  

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน จึงให้มีกำรจ้ำงงำนเพศชำยและเพศหญิง โดยปฏิบตัิต่อกันด้วยควำมเสมอ
ภำคในสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และโอกำส  

 
                บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                                ผู้บริหำรปัจจบุนัมี 6 คน                          ปัจจบุนัพนกังำนมี 393 คน 
  
 
  
 
 

           ชำย 3 คน           หญิง 3 คน                 ชำย  297 คน           หญิง  96 คน 
 
 
 

พนักงาน ปัจจุบนัมี  233 คน 

 

  

mailto:auditcom@takuni.com
http://www.takunigroup.com/


 

88 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนั และเป็นธรรม ดแูลด้ำนควำมเป็นอยู ่ควำม 

ปลอดภยั และสขุอนำมยัในสถำนที่ท ำงำน ตลอดจนสง่เสริมกำรเรียนรู้ระดบัองค์กร และกำรพฒันำบคุลเพ่ือยกระดบักำร
ท ำงำนของพนกังำนอยำ่งมืออำชีพ และพฒันำระบบกำรท ำงำน 
        กำรที่ธุรกิจจะขบัเคลื่อนไปสูค่วำมส ำเร็จได้นัน้ องค์ประกอบส ำคญัคือกำรมีพนกังำนที่มีคณุภำพ บริษัทฯ จงึ
ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ โดยกำรพฒันำบคุลำกร โดยให้กำรสนบัสนนุสง่เสริมฝึกทกัษะ เพ่ิมศกัยภำพของ
พนกังำนให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสงูสดุ เพ่ือกำรเติบโตขององค์กรอยำ่งแท้จริง   

 

 การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทกัษะในการท างานเพื่อความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ 
การฝึกอบรมพนักงาน  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อบรมภายในองค์กร 9 ครัง้ 63 ครัง้ 42 ครัง้ 

อบรมภายนอกองค์กร 54 ครัง้ 48 ครัง้ 34 ครัง้ 

  
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดักำรระบบกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน (Career Path) สมรรถนะทำงด้ำนควำมรู้  
(Knowledge competency) สมรรถนะทำงด้ำนทกัษะ (Skill competency) โดยประกำศนโยบำยให้พนกังำนทกุคนได้เข้ำถงึ 
และรับทรำบโดยทัว่กนั 
 

สถติแิสดงวันลาของพนักงาน และการจ้างงานใหม่ (Re-Employees)  
 

รายละเอียด 2559 2560 2561 
1. ลาป่วย 84 คน 109 คน 149 คน 
2. ลาคลอดบุตร 2 คน 2 คน 1 คน 
3. การจ้างงานใหม่ 1 คน 2 คน 6 คน 

 
โครงการเงนิกู้ 

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินจดัโครงกำร บริกำรเงินกู้แก่พนกังำน” โดยได้ท ำข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกบับริษัท จี แคปปิตอล 
จ ำกดั (มหำชน) ในกำรให้บริกำรสินเช่ือส่วนบคุคล (ในรูปแบบสินเช่ือสวสัดิกำร) โดยจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำพิเศษรวมถึง
เง่ือนไขกำรอนมุตัิวงเงิน และระยะเวลำผ่อนช ำระที่ดีกว่ำกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินทัว่ไป ลดปัญหำหนีส้ินจำกกำรใช้
บตัรเครดิต ป้องกนัปัญหำกำรเงินกู้นอกระบบ หรือปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำน และอำจน ำไปสู่กำรทจุริตต่อบริษัทฯ
ได้  
 

 

ปัจจุบนัพนักงานที่เป็นผู้พกิาร 2 คน 

 บริษัทฯ เปิดโอกำส และให้กำรสนบัสนนุกำรสร้ำง 

อำชีพให้กบัผู้ พิกำร ให้มีรำยได้ พึง่พำตนเองได้ 

ลดภำระครอบครัว และสงัคม 

 

 ตรวจสขุภำพประจ ำปี 2561 
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กิจกรรมบนัไดสขุภำพ เพ่ือให้พนกังำนตระหนกัว่ำสำมำรถออกก ำลงักำยได้ทกุที่ ทกุเวลำ แม้ในที่ท ำงำน อีกทัง้เป็น
กำรประหยดัคำ่ไฟฟ้ำส ำหรับกำรใช้ลิฟต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  

        กจิกรรม Stop Office Syndrome : SOS 
         สง่เสริมให้พนกังำนมีสขุภำพดี หำ่งไกลโรคออฟฟิศ 
ซินโดรมจงึได้ท ำ VDO สอนทำ่กำยบริหำรคลำยกล้ำมเนือ้ 
แบง่เป็นชว่งเวลำ 10.30น. และ 15.00 น. 

         กจิกรรมศุกร์หรรษา ลันลา แอโรบคิ 
           ทกุเยน็วนัองัคำร และวนัศกุร์ จะมีกิจกรรมเต้นแอโรบิค  
ให้พนกังำนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม เป็นกำรผ่อนคลำยควำมตงึ
เครียดและควำมออ่นล้ำจำกกำรท ำงำน เพ่ือกำรมีสขุภำพที่ดี 
หำ่งไกลโรค 
 

กจิกรรมตลาดนัดทาคูนิ ทกุวนัที่ 15 ของเดือน จะมีกำรจดัตลำดนดั TAKUNI ขึน้ เพ่ือให้พนกังำน 
ได้น ำสินค้ำที่ตนเองผลิตมำจ ำหน่ำยซึง่ท ำให้เกิดรำยได้ อำชีพเสริม และสร้ำงควำมภำคภมิูใจให้กบัตนเอง นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำร ESG ได้ผลิตสเปรย์กนัยงุจำกตระไคร้หอม น ำ้หมกัชีวภำพ/ ปุ๋ ยชีวภำพ และผกัเกษตรอินทรีย์จำกกิจกรรม
สวนเกษตรมำจ ำหน่ำย  

  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักในควำมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้ำที่

รับผิดชอบในกำรช่วยเหลือ สนบัสนนุกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจน
กำรพฒันำสภำพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมเพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ด้วยกำรสร้ำง
กำรจ้ำงงำนและสร้ำงควำมหลำกหลำยในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ กำรท ำให้เกิดควำม
เข้มแข็งของหน่วยงำน 

บริษัทฯ ร่วมกับ mai เป็นส่วนหนึ่งในกำรผลกัดนัโครงกำร “สำนพลงั.........
พลิกชีวิตผู้ ป่วยมะเร็ง 13,000 รำย” โดยมอบทนุทรัพย์สนบัสนนุกำรด ำเนินโครงกำรฯ          
ซึง่โครงกำรนีไ้ด้ให้ควำมชว่ยเหลือผู้ ป่วยมะเร็งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรรับมือกบั
โรคมะเร็งอยำ่งถกูต้อง เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมอตัรำรอดชีวิตและคณุภำพชีวิตที่ดีให้กบัผู้ ป่วย
มะเร็งในประเทศไทย  
บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์อนัมหำศำลในโครงกำรนี ้นอกจำกจะช่วยเหลือผู้ ป่วยมะเร็ง
ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ขำดแคลนก ำลงัใจ ยังช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ เพ่ือกำร
เจริญเติบโตทำงเศษฐกิจของประเทศ 
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กำรเช่ือมโยง และกำรสร้ำงควำมผกูพนัของพนกังำนตอ่องค์กรและกำรสง่เสริมวฒันธรรมอนัดีงำม และคำ่นิยมของ
องค์กร มีกำรถ่ำยทอดนโยบำยลงไปยงัพนกังำนเพ่ือให้พนกังำนได้แสดงออกทำงควำมคิด (Leadership)  กล้ำพดู กล้ำคิด 
กล้ำท ำ ซึง่ออกมำจำกภำยในก่อให้เกิดกำรยอมรับ ปฏิบตัิตำม โดยไม่เก่ียวข้องกบักำรศกึษำหรือฐำนะ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้
ตำมกนั น ำไปตอ่ยอดใช้ได้ดงัเชน่ ผู้น ำต้องสร้ำงผู้น ำและสนบัสนนุ (Empowerment) กำรให้ควำมเช่ือมัน่ ให้โอกำสกบัผู้คนใน
กำรสร้ำงพลงัและเสริมศกัยภำพจำกควำมคิด ทศันคติ สูท่กัษะฝีมือ ลงมือปฏิบตัิ โดยใช้กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในกำรเช่ือมโยง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 บริษัทฯ ให้กำรสนบัสนนุกำรศกึษำภำครัฐ โดย

เป็นวิทยำกรฝึกอบรมควำมรู้ทำงด้ำน NDT 
 พนกังำนฝึกทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนด้ำน NDT 

เพ่ือพฒันำทกัษะในกำรท ำงำน  

 ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และซ้อมดบัเพลิง  สืบสำนประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำม 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อกำรต่อต้ำนด้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทฯ 

ยดึมัน่ตอ่กำรประกอบธรุกิจด้วยควำมโปร่งใส  และไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  ตรวจสอบได้
ทกุกระบวนกำรและทกุขัน้ตอนกำรท ำงำน รวมถึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรป้องกนักำรกระท ำดงักลำ่ว  
บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรถ่ำยทอดไปยงัพนักงำนทกุระดับ และก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณขององค์กรให้มีควำมตระหนักต่อกำร
กระท ำที่เป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่ำ กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนท ำลำยธุรกิจ สังคม และประเทศชำติ 
ดงันัน้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ต้องเกิดจำกหน่วยงำนทกุภำคทกุส่วนร่วม เป็นพลงัผลกัดนัในกำร
ปลกูฝังและสร้ำงเสริมสงัคมไทยให้ปรำศจำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 

 ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 4 มีนำคม  2557 ได้พิจำรณำอนมุัตินโยบำยในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ขึน้ และบริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์และเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ ( Collective Action 
Coalition : CAC ) ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตเม่ือวนัที่ 7 สิงหำคม  2558  

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2559  วนัที่ 19 มกรำคม  2559  ได้ทบทวนนโยบำย    กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตฯ  และก ำหนดกฏบตัรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรปฏบตัิ 

 ในระหว่ำงปี  2559  บริษัทฯ  ได้จดัท ำคู่มือมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  และกำรประเมินควำม
เสี่ยงเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละหน่วยงำน  ได้มีกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์  เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจให้กับ
พนกังำน  ไม่ให้มีกำรเรียกร้องหรือด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือให้ได้มำในสินจ้ำง  รำงวลั  หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเอง และบริษัทฯ  จำกผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 12/2561  วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 ได้พิจำรณำอนุมัติประกำศ
เจตนำรมณ์และเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ ( Collective Action Coalition : CAC ) ครัง้ที่ 2  ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหว่ำง
กำรยื่นเอกสำรแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพ่ือขอเข้ำรับรองในโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต ในรอบปี 2562 

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1. TAKUNI  จะต้องเป็นองค์กรที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม 

สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนนุกำรทจุริตคอรัปชัน่ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม  ตลอดจนมีระบบในกำรบริหำรจัดกำร
เก่ียวกบักำรทจุริตในองค์กร และปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิท่ีดีของธรุกิจ 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต รับผิดชอบ    ในกำรปฏิบตัิตำม
หน้ำที่ ไม่ทจุริตในหน้ำที่กำรงำน ไม่กระท ำกำรที่ขัดต่อกฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจขององค์กร 
ตลอดจนปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียบนพืน้ฐำนของควำมถกูต้อง    และเป็นธรรม 

3. TAKUNI จะสนบัสนนุและร่วมมือกบัภำครัฐและเอกชนในกำรสร้ำงจิตส ำนกึ เพ่ือตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชัน่  
นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ปรำรถนำให้บคุคลำกรของกลุ่มบริษัททกุคน  รวมถึงผู้ มีส่วนได้

สว่นเสีย  ได้ร่วมมือกนัยดึถือปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดควำมยัง่ยืนตอ่สงัคม 
นิยาม 
“ทจุริตคอร์รัปชัน่” หมำยถงึ  กำรติดสินบน  ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดงันี ้
1.กำรให้  กำรเสนอ / ให้ค ำมัน่ / สญัญำว่ำจะให้ 
2. กำรรับ  กำรเรียกร้องซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือเอกชน  

หรือผู้ มีหน้ำที่เก่ียวข้องไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  เพ่ือให้บคุคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่อนัเป็น
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กำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึง่ธรุกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธรุกิจ  ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมำย  ระเบียบ  
ประกำศ  ข้อบงัคบั  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน  หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 

 

แนวปฏบิตัเิกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ  ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  3  ข้อ

ประกอบด้วย 
1. กระบวนการในการประเมนิความเสี่ยงจากการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ  จดัให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยระบเุหตกุำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสงูจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดบัควำมเสี่ยงทัง้โอกำสและเกิดผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ที่เหมำะสมกับ
ควำมเสี่ยงที่ประเมินได้  

2. แนวปฏบิตัเิกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ก ำหนดให้แนวปฏิบตัิกบักำรก ำกับดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ สรุปได้ดงันี ้

2.1จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรประเมินควำมเสี่ยงในแตล่ะ
หน่วยงำน เชน่ กำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซือ้จดัจ้ำง ระบบกำรบนัทกึบญัชี กำรจำ่ยช ำระเงิน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั
และติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงในกำรแก้ไขที่เหมำะสม 

2.2 จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งข้อมลู เบำะแส หรือข้อร้องเรียนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบตัิในกำรป้องกนัมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทจุริตคอร์รัปชัน่หรือข้อสงสยั   โดยมีนโยบำยในกำร
คุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูหรือเบำะแส และเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มีมำตรกำรตรวจสอบและก ำหนด
บทลงโทษทำงวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกรณีที่สำมำรถติดต่อผู้ ให้เบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ บริษัทฯ 
จะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3. แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัใินการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิแนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีสว่นเก่ียวข้อง
กบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้

3.1 ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำน ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมคู่มือกำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนดขึน้ ซึ่งรวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมของบริษัทฯ 
จริยธรรมว่ำด้วยกำรสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ แนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยำบรรณ/ข้อพงึปฏิบตัิของพนกังำน อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.2 จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร และให้ข้อเสนออย่ำงต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนยัส ำคญัและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.3 ก ำหนดให้ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบตัิงำน  รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้น ำมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิอย่ำงมีประสิทธิผล ตลอดจนติตำม ทบทวนและ
ปรับปรุงมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตำมล ำดบัอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
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3.4 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมลูจำกกำรตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลกัฐำนที่มีเหตอุนัควรให้
เช่ือว่ำมีรำยกำร หรือกระท ำซึง่อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงิน และมีผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯรวมถงึ
กำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกับ
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือข้อสงสยัในรำยกำรทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคมุภำยในคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

บริษัทฯ จดัให้มีกำรสื่อสำรแนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้โดยเผยแพร่
ผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ เชน่ อินทรำเน็ตของกลุม่บริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้ บคุลำกรของบริษัทฯ รับทรำบโดย
ทัว่กนั 

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1. คณะกรรมการบริษัท 
ก ำหนดโยบำยและก ำกับดูแลให้บริษัทฯ  มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ มี

ประสิทธิภำพ  เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญักับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  และปลกูฝังจนเป็น
วฒันธรรมขององค์กร 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ก ำกบัดแูลควบคมุภำยใน  กำรปฏิบตัิตำมมำตรกำร  และกระบวนกำรอื่นที่เก่ียวข้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำร

ทจุริตและคอร์รัปชัน่   
 

3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 สนบัสนนุและพฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 มีอ ำนำจแตง่ตัง้คณะท ำงำนตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ตำมควำมจ ำเป็น 

 ติดตำมแนวทำงปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต รวมทัง้วิเครำะห์  ประเมินผล  จดักำรติดตำมและ
รำยงำนอยำ่งเป็นระบบ 

 รำยงำนค ำร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

4. ผู้บริหาร 
ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่นในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร

คอร์รัปชัน่ในแตล่ะหน่วยงำน 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

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

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
1. บริษัทฯ  จะเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแส    ผู้ ร้องเรียน  ผู้ถกูต้องเรียนไว้เป็นควำมลบั 
2. บริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมลูเทำ่ที่จ ำเป็น  โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยั  และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน  

แหล่งที่มำของข้อมลูหรือบคุคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับควำมเสียหำย  ด้วยกระบวนกำรที่เหมำะสมและ
เป็นธรรม 
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3. บริษัทฯ  จะไม่กระท ำกำรใด ๆ  อนัไม่เป็นธรรมกบัผู้ที่แจ้งเบำะแส  หรือผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน  ลักษณะงำน  
สถำนที่ท ำงำน  สัง่พกังำน  ข่มขู่  รบกวนกำรปฏิบตัิงำน  เลิกจ้ำง  หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลกัษณะ
เป็นกำรปฏิบตัิอยำ่งไม่เป็นธรรม 
 

บทลงโทษ 
 บคุคลำกรของบริษัท  ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุขัน้ตอนของ
กำรปฏิบตัิงำน  ข้อกล่ำวหำเร่ืองกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อำจสร้ำงควำมเสียหำย  เสียช่ือเสียงต่อบคุคลำกรของบริษัท  และ
ท ำให้ภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ  มวัหมองได้   

บริษัทฯ  จดัให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
อยำ่งเหมำะสม  กำรลงโทษนีร้วมถงึกำรเลิกจ้ำงงำน  ในกรณีที่บริษัทฯ  เหน็ว่ำจ ำเป็น  กำรกระท ำใด ๆ  ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไป
ตำมนโยบำยนี ้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบที่บริษัทฯ  ก ำหนดไว้  หรือมีทำตำม
กฎหมำย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

95 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการ
ความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น โดยแต่ละ
ทำ่นไม่ได้เป็นพนกังำนของบริษัทฯ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯให้มีควำมถกูต้อง เช่ือถือ
ได้ มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตัิตำมกฏหมำยและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สอบทำนให้บริษัทฯ มี
ระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้ำงบริษัท สอบบญัชี  ธรรมนิติ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของ
บริษัทฯ  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำตที่ได้รับควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  โดยสำมำรถดรูำยละเอียดได้ใน “เอกสำร
แนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกับบริษัทผู้ตรวจสอบภำยใน” ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ นำงสำวฤทยัชนก  สภุำ
พงษ์  เป็นผู้ที่มีควำมเหมำะสม  

ในปี 2561 ที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยในได้จดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในแต่ละไตรมำสและประชมุ
ร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ซึง่
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้น ำรำยงำนดังกล่ำวประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชี และฝ่ำยจัดกำร หลังจำกนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทกุไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นตรงกนัว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีประสิทธิภำพเพียงพอ และเหมำะสม
กบัลกัษณะของธรุกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบกำรควบคมุภำยในที่จะกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อควำมถกูต้องและ
ควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน   รวมทัง้กำรด ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้บรรลเุป้ำหมำย  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเหน็ไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี ้ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น ซึง่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 
พนกังำน หรือที่ปรึกษำใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยซึง่เป็นไปตำม
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือช่วยในกำรสอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ซึง่สอดคล้องกบั
ข้อก ำหนดและแนวปฎิบัติที่ดีส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักท รัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และ
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ซึง่สรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้
 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน) และงบกำรเงินรวม ซึ่งได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีของไทย (Thai 
Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ รวมทัง้ได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรจ ำนวน 7 ครัง้ เพ่ือปรึกษำหำรือกนัอย่ำงอิสระถึง
ข้อมลูที่มีสำระส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเหมำะสมของ
วิธีกำรบนัทกึบญัชี ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบกำรเงิน และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีของไทย ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรจดัท ำงบ
กำรเงินเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบญัชีตำมหลกักำรบญัชีที่
รับรองทัว่ไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดงักล่ำวที่ผู้สอบบญัชีได้สอบทำนและตรวจสอบ
แล้ว ซึง่เป็นรำยงำนควำมเหน็อยำ่งไม่มีเง่ือนไข 
 

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง และติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกไตรมำส โดยพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงทัง้ปัจจัยภำยในและภำยนอก โอกำสที่จะเกิด ผลกระทบ และกำรบริหำร
จดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำร
ควำมเสี่ยงไว้อยำ่งชดัเจน และได้สื่อสำรให้ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำยเข้ำใจ รวมทัง้สร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้ทกุ
คนในองค์กรตระหนกัว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดับ 
 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้รำยงำน และพบว่ำมี
ควำมเพียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุปัจจยัเสี่ยง และมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน รวมทัง้มี
กำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจสอบทัง้ในด้ำนบุคลำกรและกำรปฎิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบญัชีที่รำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งมี
ผลกระทบตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ  
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับปี 2562 ซึง่ได้จดัท ำ
ขึน้ตำมปัจจยัเสี่ยงขององค์กร รวมทัง้ก ำหนดขอบเขตกำรปฎิบตัิงำนตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนกำรทำงธุรกิจและกำร
ท ำงำนที่มีสำระส ำคญั 

การสอบทานการก ากับดแูลกจิการที่ด ีและการปฎบิัตติามกฎหมาย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฎิบัติตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล พบว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ปฎิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด และมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน โดยกรรมกำร
บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง รวมทัง้ได้จัดท ำ
นโยบำยตอ่ต้ำนคอรัปชัน่อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 

การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพและคณุภำพงำนของผู้สอบบญัชีในรอบปีที่
ผ่ำนมำจงึเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้นำยบญุ
เลิศ กมลชนกกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5339 และ/หรือ นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3760 
และ/หรือ นำยขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3445 ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ เอบีเอ
เอส จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประจ ำปี 2562 
 

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
เง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยึดหลกัควำมสมเหตสุมผล ควำมโปร่งใส กำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำง
เพียงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกันดงักล่ำว 
เป็นปกติทำงกำรค้ำ มีควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น ด้วยเง่ือนไขและรำคำที่สมเหตสุมผล 
 

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฎิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงัรอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ 
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ ส ำหรับปี 2561 ถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป  บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอย่ำง
ถกูต้อง มีกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและข้อผกูพนัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีกำร
ปฎิบัติงำนที่สอดคล้องตำมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได้ รวมทัง้มีกำรพัฒนำปรับปรุง
ระบบกำรปฎิบตัิงำนให้มีคณุภำพดีขึน้และเหมำะกบัสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจอยำ่งตอ่เน่ือง 
 

 
 
(นำยเจริญ ประจ ำแทน่) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 
สรุปความสัมพนัธ์กับบุคคล หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ 
นำยประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์ ณ  วนัที่ 12 ธนัวำคม  2561 คณุประเสริฐ ภรรยำ บตุร และธิดำ ถือหุ้นใน

บริษัทรวมร้อยละ 51.78 ของทนุช ำระแล้วและคณุประเสริฐด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จดักำร  
ในบริษัท 

ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั วีรำ 
(สถำนีบริกำรก๊ำซ) 
 

คณุประสิทธ์ิ ตรีวีรำนวุฒัน์   ซึง่เป็นหุ้นสว่นผู้จดักำร 
เป็นพ่ีชำยของคณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุฒัน์  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

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

คณุประภศัร์ ตรีวีรำนวุฒัน์   ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
 เป็นน้องชำยของคณุประเสริฐ ตรีวีรำนวุัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมกำร   
ของบริษัทฯ 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 

ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
รำยได้ 
จำกกำร
จ ำหน่ำยแก๊ส 

- มิดเดิลจี 
 
- ปรำณี 
ปิโตรเลียม 
 
- เอส วี พี  
กลัปพฤกษ์
ปิโตรเลียม 
 
 

TG จ ำหน่ำยก๊ำซ 
LPG  ให้กบับคุคล
ที่มีควำมเก่ียวโยง
ดงักลำ่ว  

17.09 
 
 

9.54 
 
 

3.99 

13.78 
 
 

6.18 
 
 

4.51 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ โดยรำคำจ ำหน่ำยประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ค่ำน ำ้ก๊ำซและค่ำขนส่ง โดยค่ำ
น ำ้ก๊ำซเป็นรำคำเดียวกับที่จ ำหน่ำยให้แก่
ลูกค้ำรำยอื่น และค่ำขนส่งเป็นไปตำม
อัตรำที่บริษัทก ำหนดไว้ตำมระยะทำงกับ
ลูกค้ำทุกรำย และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่
แตกตำ่งกบักำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอื่น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกติ   

รำยได้ 
คำ่ขนสง่ 

-วีรำ 
 
 

GG ให้บริกำร
ขนสง่ก๊ำซ LPG  
ให้กบับคุคลที่มี
ควำมเก่ียวโยง
ดงักลำ่ว 

0.17 
 
 
 

0.15 
 
 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติค่ำขนสง่เป็นไปตำมอตัรำที่บริษัท
ก ำหนดไว้ตำมระยะทำงกับลูกค้ำทุกรำย 
และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับ
กำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอื่น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกติ   
 



 

100 
 

ประเภทของ
รายการ 

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง 

รายละเอียดของ
รายการ 

ขนาดของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2561 2560 
รำยได้ 
คำ่สินค้ำ 
และบริกำร 

-มิดเดิลจี 
  

TT  ขำยอะไหล่
อปุกรณ์ระบบแก๊ส 
ให้บคุคลที่มีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 
 
 

0.053 0.077 
 
 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ รำคำขำยอะไหล่อุปกรณ์ติดตัง้
ระบบแก๊ส  เ ป็นไปตำมอัตรำที่ บ ริ ษัท
ก ำหนดไว้กับลูกค้ำทุกรำย และมีเง่ือนไข
ทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ำกับลูกค้ำ
รำยอื่น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกติ 
   

รำยได้ 
คำ่สินค้ำ 
และบริกำร 

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

RE  ให้บริกำร
ตรวจสอบระบบ
ควำมปลอดภยักบั
บคุคลที่มีควำม
เก่ียวโยงดงักลำ่ว 

0.006 
 

0.005 
 

0.006 
 
 

0.006 

.006 
 

0.012 
 

0.006 
 
 
- 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรท ำกำรค้ำ
ตำมปกติ ค่ำบริกำรตรวจสอบ เป็นไปตำม
อัตรำที่บริษัทก ำหนดไว้กับลูกค้ำทุกรำย 
และมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงกับ
กำรค้ำกบัลกูค้ำรำยอื่น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกติ    

รำยได้อื่น -มิดเดิลจี 
 
-เอส วี พี 
กลัปพฤกษ์ 
ปิโตรเลียม 
 
 

TG ให้บริกำรอบรม
พนกังำนบรรจแุก๊ส 
ให้แก่บริษัท
ดงักลำ่ว 

- 
 
- 
 

0.005 
 

0.002 
 

กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น ตำมลักษณะ
กำรท ำธุรกิจที่เม่ือมีกำรจัดอบรม จะเชิญ
พนกังำนของสถำนีบริกำรซึง่เป็นลกูค้ำของ
บริษัทเข้ำร่วม เป็นไปตำมอัตรำที่บริษัท
ให้บริกำรลูกค้ำรำยอื่น และมีเง่ือนไขทำง
กำรค้ำไม่แตกต่ำงกับกำรค้ำกับลูกค้ำรำย
อื่น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้ว และมีควำมเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็นธรรมและ
เหมำะสม เป็นไปตำมกำรค้ำโดยปกติ 
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นโยบายและการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

นโยบายของบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกันจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ  กำรซือ้และขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร เป็นต้น บริษัทมี

นโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำว โดยมีเง่ือนไขกำรค้ำและมีรำคำที่เป็นธรรม รวมทัง้ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ เม่ือเทียบเคียงกับกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบคุคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบุคคล
ทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบกำรอื่นในธรุกิจ บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยไตรมำส ทัง้นี ้หำกมีควำม
จ ำเป็นบริษัทอำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเฉพำะทำงในกำรประเมินรำคำที่เป็นธรรม และปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึง
กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั  

 รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จะต้องเป็นไปด้วยควำมจ ำเป็น มีควำมสมเหตสุมผล มีข้อตกลงและ
เง่ือนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ส ำหรับรำยกำรค ำ้ประกนัอนัเน่ืองมำจำกควำมจ ำเป็นในกำร
ขอวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร  ซึง่ถือเป็นเง่ือนไขปกติของสถำบนักำรเงินในกำร
ให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ โดยกำรค ำ้ประกนัไม่ว่ำจะเป็นในทำงตรงหรือกำรวำงสินทรัพย์ค ำ้ประกนั บริษัทต้องไม่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้
จำกกำรค ำ้ประกนั และต้องไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด ส ำหรับรำยกำรรับกำรค ำ้ประกนั จะต้องเป็นไปตำมควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัเหตผุล
และควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดงักล่ำว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ส ำหรับรำยกำร
ให้และรับกำรค ำ้ประกนั โดยให้ท ำรำยกำรเสมือนท ำกบับคุคลภำยนอก รวมถึงพิจำรณำรำคำที่เป็นธรรมในกำรท ำรำยกำร 
และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมถงึกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 

 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติข้ำงต้น เช่น รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริกำรอื่น บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ พิจำรณำและให้
ควำมเห็นเก่ียวกับเหตผุลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินที่ส ำคญัของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 
ประกำศ ค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถงึกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สิน
ที่ส ำคญัของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย เพ่ือให้กำรตดัสินใจเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย  
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับ 
อนุญาตเลขที่ 

ปี 2559 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำยไพบลู ตนักลู 4298 
ปี 2560 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำงณฐพร พนัธุ์อดุม 3430 
ปี 2561 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั นำงณฐพร พนัธุ์อดุม 3430 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  

  
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 212.68 11.11 347.12 22.60 286.51 21.08 

เงินลงทนุชัว่ครำว 59.90 3.13 40.65 2.65 69.96 5.15 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 255.88 13.37 263.42 17.15 259.4 19.09 

รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ 286.04 14.95 86.4 5.62 59.93 4.41 

 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ  308.56 16.12 31.94 2.08 31.62 2.33 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 10.98 0.57 22.08 1.44 3.29 0.24 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 1,134.05 59.26 791.61 51.53 710.71 52.30 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                     

 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 37.35 1.95 9.69 0.63 67.36 4.96 

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ - สทุธิ 22.28 1.16 116.67 7.60 4.52 0.33 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ –สทุธิ 564.97 29.52 524.06 34.12 519.55 38.23 

คำ่ควำมนิยม 19.38 1.01 19.38 1.26 19.38 1.43 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 13.68 0.72 9.44 0.61 7.16 0.53 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 3.98 0.21 4.15 0.27 4.14 0.30 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 117.93 6.16 61.12 3.98 26.12 1.92 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 779.58 40.47 744.52 48.47 648.23 47.70 

รวมสนิทรัพย์ 1,913.63 100 1,536.12 100.00 1,358.94 100.00 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชี 59.18 3.09 - - - - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น   346.27 18.09 224.77 14.63 127.3 9.37 

เงินรับลว่งหน้ำและรำยได้คำ่ก่อสร้ำงลว่งหน้ำ 385.02 20.12 161.21 10.49 35.44 2.61 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 

38.64 2.02 40.08 2.61 45.02 3.31 

สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินที่ถงึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

2.45 0.13 2.2 0.14 1.83 0.13 

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย 1.35 0.07 0.21 0.01 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 24.89 1.30 22.86 1.49 16.76 1.23 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 857.80 44.83 451.33 29.38 226.35 16.65 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน              

เงินกู้ยืมระยะยำว 143.70 7.51 188.14 12.25 245.46 18.06 

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน - สทุธิ 3.48 0.18 2.76 0.18 3.79 0.28 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7.70 0.40 3.92 0.26 2.72 0.20 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี 0.00 0.00 0.35 0.02 - - 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 12.10 0.63 12.61 0.82 23 1.7 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  166.98 8.73 207.78 10.86 274.97 20.24 

รวมหนีส้นิ   1024.78 53.55 659.12 42.91 501.32 36.89 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น              

  - ทนุจดทะเบียน 600.00 31.35 600.00 39.06 600.00 44.15 

  - ทนุที่ออกและช ำระแล้ว 400.00 20.90 400.00 26.04 400.00 29.43 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 305.53 15.97 305.53 19.89 305.53 22.48 

สว่นเกินทนุจำกกำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคมุ
เดียวกนั 

20.64 1.08 20.64 1.34 20.64 1.52 

ส ำรองตำมกฎหมำย 8.69 0.45 7.09 0.46 5.45 0.40 

 ก ำไรสะสม 72.29 3.78 71.18 4.63 72.57 5.34 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 
 

 
งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 

‘31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของของเจ้ำของ 1.07 0.06 - - - - 

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  808.22 42.23 804.43 52.37 804.19 59.18 

สว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 80.63 4.21 72.57 4.72 53.44 3.93 

 รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  888.85 46.45 877.00 55.83 857.63 63.11 

 รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น  1,913.63 100 1,536.12 88 1,358.94 100 
 

  
งบก าไรขาดทุน 

  

งบการเงนิรวมส าหรับ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,277.55 100 1,925.12 100 1,589.19 100 

ต้นทนุขำยและบริกำร 2,029.13 89.09 1,734.66 90.11 1,473.90 92.74 

ก าไรขัน้ต้น  248.42 10.91 190.47 9.89 115.29 7.25 

รำยได้อื่น 15.24 0.67 16.95 0.88 63.55 4 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย  263.66 11.58 207.42 10.77 178.84 11.25 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 22.79 1.00 18.7 0.97 19.86 1.25 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 149.44 6.56 131.08 6.81 100.22 6.31 

ก าไรจากการด าเนินงาน  91.43 4.01 57.64 2.99 58.76 3.7 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 13.10 0.58 14.29 0.74 9.86 0.62 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกบริษัทร่วม - - - - 20.68 1.3 

สว่นแบง่ก ำไรจำกบริษัทร่วม - - - - - - 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  78.33 3.44 43.35 2.25 28.22 1.77 

ภำษีเงินได้ 19.28 0.85 8.18 0.42 7.85 0.49 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  59.05 2.59 35.17 1.83 20.37 1.28 

ก าไรเบด็เสร็จอื่น 1.34 0.06 0.17 0.01 0.43 0.03 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  57.71 2.53 35.00 1.82 19.94 1.25 

การแบ่งปันก าไร              

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 32.13 1.41 25.35 1.32 16.5 1.04 
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  งบการเงนิรวมส าหรับ 

งบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 26.92 1.18 9.82 0.51 3.87 0.24 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  59.05 2.59 35.17 1.83 20.37 1.28 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม              

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30.71 1.35 25.25 1.31 16.28 1.02 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 27.00 1.19 9.76 0.51 3.66 0.23 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  57.71 2.53 35.00 1.82 19.94 1.25 
 
 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน        

 ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 78.34 43.35 28.22 

 คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 49.80 41.96 31.14 

คำ่เผ่ือด้อยคำ่อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ - 1.14 - 

 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร) 2.07 (0.78) (0.12) 

 คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือ (1.46) (1.02) (6.63) 

คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสินค้ำคงเหลือ 
คำ่เผ่ือสินค้ำล้ำสมยัและเคลื่อนไหวช้ำ (กลบัรำยกำร) 

           (2.95)  (1.02)  (6.63) 

 (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณ์ - สทุธิ 

(2.95) (2.78) (4.71) 

ตดัจ ำหน่ำยภำษีนิติบคุคลจำ่ยลง่วงหน้ำ 0.48 - - 

สว่นแบง่(ก ำไร)ขำดทนุจำกบริษัทร่วม - - 20.67 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (25.42) 

ก ำไรจำกกำรตอ่รองรำคำซือ้ - - (0.18) 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ - - (19.26) 

คำ่ใช้จำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2.35 1.03 - 

ผลขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรตีรำคำใหม่ของหลกัทรัพย์ 0.80 (0.34) 0.04 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์   -  (0.26) - 

 ดอกเบีย้รับ (2.41) (3.97) (9.80) 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 13.10 14.29 9.86 

  140.12 92.63 23.81 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61    31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

 การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน :       

 - ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (194.30) (77.94) 66.10 

 - สินค้ำคงเหลือ (181.72) 0.71 20.37 

 - สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (5.96) (1.73) (4.82) 

 - สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น (20.06) 8.56 4.97 

 - เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 344.27 223.19 -60.83 

 - หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.95 6.10 10.47 

 - ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (0.25) - 0.79 

 - หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (0.51) (10.38) 3.16 

 เงนิสดจากการด าเนินงาน  83.54 241.14 64.02 

 - ดอกเบีย้จำ่ย (12.64) (14.29) (9.86) 

 - ภำษีเงินได้จำ่ย (54.75) (39.43) (38.99) 

 - รับคืนภำษี 16.59 19.54 - 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  32.74 206.97 15.17 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน :       

 เงินสดจำ่ยลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม - - (1.22) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 134.74 

 เงินจำ่ยซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (93.10) (161.88) (312.38) 

 เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 6.55 3.79 8.92 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะสัน้ - 160.26 59.80 

เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว (20.05) (129.03) (129.57) 

 เงินสดรับจำกกำรรับช ำระเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรที่
เก่ียวข้องกนั 

- - 18.57 

 ดอกเบีย้รับ 2.41 2.66 10.71 

เงินสดรับจำกกำรรับช ำระเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและกิจกำรอื่น - - 202.70 

เงินสดจำ่ยจำกเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั - - (181.82) 

 เงินฝำกที่มีภำระค ำ้ประกนั (27.66) 57.67 (26.90) 

 เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน (131.86) (66.53) (216.47) 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ :       

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 59.18 - 94.59 

จำ่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน   - (308.76) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

 LIQUIDITY RATIO            

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.32  1.75 3.14 

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.96  1.68 3.00 

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.21  0.27 0.06 

 อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 8.77  7.36 7.24 

 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  41.61  49.56 50.42 

 อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ (เทำ่) 6.25  22.87 21.71 

 ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 58.38  15.96 16.81 

 อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ (เทำ่) 4.42  6.01  5.96 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61    31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลภำยนอก   - 4.00 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   - 280 

 จำ่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (45.88) (62.26) (43.62) 

 เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทนุ   - 200.00 

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทนุของบริษัทยอ่ย  -  20.34 - 

เงินสดรับจำกสว่นเกินมลูคำ่หุ้น                        - - 198.88 

 จำ่ยเงินปันผล (44.98) (35.97) (26.16) 

เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุ (0.90)                      -                     - 

 เงินสดจำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (2.74) (1.94) (1.18) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (35.32) (79.82) 397.76 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ (134.44) 60.61 196.47 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 347.12 286.51 90.04 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 212.68 347.12 286.51 

 รายการที่ไม่กระทบเงนิสด        

 ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์โดยสินเช่ือ (รวมอยูใ่นเจ้ำหนีอ้ื่น) 8.01 7.16 6.84 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยสินเช่ือ (รวมอยูใ่นเจ้ำหนีอ้ื่น) - - 0.27 

จ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์โดยสินเช่ือ (รวมอยูใ่นลกูหนีอ้ื่น)                   - 0.12 - 

 ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน 3.53 1.26 0.25 

เงินปันผลค้ำงจำ่ย - - 6.63 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม สิน้สุดวันที่ 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

 ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 82.50  60.69   61.24  

 Cash Cycle (วนั) 17.49 4.83    5.99  

  
      

    

PROFITABILITY RATIO      

 อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 10.91 9.89 7.25 

 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 3.44 2.25 3.08 

 อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) 1.44 10.75 53.78 

 อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 2.59 1.82 1.04 

 อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 3.98 3.14 2.02 

  
      

    

EFFICIENCY RATIO      

 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 4.78 3.98 4.05 

 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 13.16 14.75 14.14 

 อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 0.85  1.33 1.49 
 

      
    

FINANCIAL POLICY RATIO      

 อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.15  0.75 0.58 

 อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.17  0.67 0.6 

 อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล   (%) 76.17 102.76 110.63 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ือง ผ่ำนกำรบริหำรจดักำรของ
บริษัท และบริษัทย่อย โดยสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ กำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กำรขนส่งวัตถุ
อันตรำยและวัสดุก่อสร้ำงทำงบก กำรติดตัง้ระบบก๊ำซ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และกำรให้บริกำรทดสอบและ
ตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ซึง่มีโครงสร้ำงรำยได้ดงันี ้

 
 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรทัง้สิน้ 2 ,277.55 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2560 ที่มี
รำยได้ 1,925.12 ล้ำนบำท โดยรำยได้ที่เพ่ิมขึน้เกิดจำกกำรรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่รับรู้ในปี 2561 จ ำนวน 
1,405.03 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2560 ที่มีรำยได้ 1,079.05 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30.21 ส่วนรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมขึน้เล็กน้อย เน่ืองจำกบริษัทได้ขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัภำคอตุสำหกรรมและภำคครัวเรือน
มำกขึน้ เพ่ือทดแทนรำยได้ที่ลดลงจำกภำคขนสง่  

กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมในปี 2561 จ ำนวน 
78.24 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 ที่มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจ ำนวน 57.22 ล้ำนบำท  คิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 36.72  
เน่ืองจำกกำรกลุม่บริษัทได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมไปยงัภมิูภำคตะวนัออก เพ่ือขยำย
ขอบเขตกำรให้บริกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย (Non –Destructive Testing) จำกเดิมที่กลุ่มบริษัทเน้นกำรให้บริกำรทดสอบตำม
กฎหมำย (Legal Testing)  เพ่ือเป็นชอ่งทำงในกำรเพ่ิมรำยได้ 

1,589.19 
1,925.12 

2,277.55 
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หำกพิจำรณำสดัสว่นรำยได้ของกลุม่บริษัท รำยได้จำกกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และรำยได้
จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง ถือเป็นรำยได้หลกัของกลุม่บริษัทโดยในปี 2561 รำยกำรดงักลำ่วคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.97 และ
ร้อยละ 61.70 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 

รำยได้รวมของกลุม่บริษัทประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้อื่น ทัง้นีร้ะหว่ำงปี 
2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวมอยู่ที่ 1,589.19 ล้ำนบำท , 1,925.12 ล้ำนบำท และ 
2,277.55 ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นกำรเติบโตในอัตรำร้อยละ 21.14 และ ร้อยละ 18.31 ต่อปี ในปี 2560 และ 2561 
ตำมล ำดบั โดยในปี2561 ที่กลุม่บริษัทมีรำยได้เพ่ิมขึน้เกิดจำกกำรกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงเป็นหลกั 

รายได้จากการขายและบริการ 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัท สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 5 กลุม่หลกั ได้แก่ รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รำยได้จำกกำรขนส่งทำงบก รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง รำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซ
รถยนต์ และรำยได้จำกกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรม ซึ่งรำยได้ทัง้ 5 กลุ่มนัน้ แบ่งแยก
กำรประกอบธรุกิจกนัระหว่ำงบริษัทและบริษัทยอ่ย  

รายละเอียดรายได้จากการขายและให้บริการจ าแนกตามประเภทธุรกจิ  

 ระหว่างปี 2559 – 2561 สามารถแสดงได้ดังนี ้

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1.   จดัหำและจดัจ ำหน่ำย 

ก๊ำซ LPG 

TG 773.68 33.97 773.35 40.17 860.01 54.12 

2.   บริกำรขนสง่ทำงบก GG 15.98 0.70 12.01 0.62 14.68 0.92 
3.  บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง TT,CAZ 

TG 
1,405.03 61.70 1,079.05 56.05 645.15 40.59 

4. จ ำหน่ำยอปุกรณ์ติดตัง้
ระบบแก๊ส 

TT 4.62 0.20 3.49 0.19 7.92 0.50 

5. บริกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภยัทำงวิศวกรรม 

RE 78.23 3.43 57.22 2.97 61.43 3.87 

รวมรายได้จากการขาย /
บริการ 

 2,277.55 100.00 1,925.12 100.00 1,589.19 100.00 

- รำยได้จำกกำรขำย  778.30 34.17 776.85 40.35 867.93 54.61 
- รำยได้จำกบริกำร  1,499.25 65.83 1,148.28 59.65 721.26 45.39 
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รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

  รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวมำจำกกำรด ำเนินงำนของ TG โดย TG เป็นผู้ ค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ของพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ในกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซ 
LPG) โดยระหว่ำงปี 2559 – 2560 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG มีกำรปรับตวัลดลงจำก 860.01 ล้ำนบำทเป็น 773.35 
ล้ำนบำท และปรับตวัเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในปี 2561 เป็น 773.68 ล้ำนบำทโดยคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำ ร้อยละ 10.08 ในปี 
2560 และเพ่ิมขึน้ในอตัรำร้อยละ 0.04 ในปี 2561 ซึง่เกิดจำกกำรมีทำงเลือกในกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่งมำกขึน้ รวมทัง้
กลไกตลำดของรำคำพลงังำนกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ LPG ในภำคขนส่ง ท ำให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซเชือ้เพลิงด้ำนขนส่ง
ลดลง ทัง้นีบ้ริษัทได้ขยำยฐำนลกูค้ำและเพ่ิมปริมำณกำรขำยไปยงัภำคอตุสำหกรรมและภำคครัวเรือนมำกขึน้ เพ่ือทดแทน
ปริมำณขำยในภำคขนสง่ที่ลดลง ทัง้นี ้ 

      รำยละเอียดกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวระหว่ำงปี 2559 – 2561 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้  
หน่วย : ตัน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 42,184 43,166 48,202 

อัตราการเตบิโต -2.27% -10.45% -1.17% 
รำคำขำยตอ่ตนั 18,341 17,916 17,842 

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคา 2.37% 0.41% -13.62% 

รายได้บริการขนส่งทางบก 

 รำยได้บริกำรขนสง่มำจำกกำรด ำเนินงำนของ GG โดย GG ท ำหน้ำที่ให้บริกำรขนสง่วตัถอุนัตรำยและวสัดกุ่อสร้ำง 
ให้แก่ลกูค้ำ โดยปัจจบุนัมีรถขนส่งทัง้สิน้ 26 คนั ในระหว่ำงปี 2559 – 2561 รำยได้ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 62 - 64 ของ 
GG เป็นกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 25 – 30 ล้ำนบำท ในขณะที่รำยได้ในกำร
ให้บริกำรขนส่งให้แก่บคุคลภำยนอกในปี 2559 – 2561 มีมลูค่ำเท่ำกบั 14.68  ล้ำนบำท 12.01 ล้ำนบำท และ 15.98 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 0.62 – 0.92 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ปัจจบุนั 
GG มีกำรขยำยกำรให้บริกำรขนสง่วตัถอุนัตรำยอื่นนอกจำกก๊ำซ LPG  ได้แก่ ขนสง่แอมโมเนีย ขนสง่วสัดกุ่อสร้ำง เพ่ือรักษำ
ยอดขำยโดยรวมไม่ให้ลดลงตำมรำยได้จำกกำรขนสง่ LPG  

 ส ำหรับรำยได้คำ่บริกำรขนสง่แก่บคุคลภำยนอกซึง่แสดงในงบกำรเงินรวมปี 2561 จ ำนวน 15.98 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้
จำกปีก่อนที่มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่บคุคลภำยนอกที่มีอยู่ 12.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.06 เน่ืองจำกให้บริกำร 
กลุ่มบริษัทได้เพ่ิมบริกำรขนส่งแอมโมเนียเพ่ือทดแทนรำยได้ขนส่งก๊ำซ LPG ที่ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง และรับรู้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรดงักลำ่วในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 11.50 ล้ำนบำท  

รายได้จากการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ 

 รำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์ด ำเนินกำรโดย TT โดย TT เป็นผู้ ให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 
ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบก๊ำซ รำยได้จำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์มีมลูค่ำและสดัส่วนลดลง
อย่ำงต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ จำกสดัส่วนร้อยละ 0.50 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุม่บริษัทในปี 
2559 เหลือเพียงร้อยละ 0.18 ในปี 2560 และปรับเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเป็นร้อยละ 0.20 ในปี 2561 เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทได้ใช้กล
ยทุธ์เชิงรุกในกำรขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัลกูค้ำกลุม่ศนูย์จ ำหน่ำยรถยนต์  และกลุม่อูซ่อ่มเอกชน  เพ่ือเพ่ิมยอดขำย 
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ทัง้นี ้กำรปรับตวัลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบก๊ำซและอปุกรณ์ของบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองเป็นผลมำ
จำกกำรลดลงในสว่นของกำรติดตัง้ระบบก๊ำซของรถยนต์เป็นหลกั เกิดจำกกำรลดลงของจ ำนวนรถยนต์ที่มำติดตัง้ เน่ืองจำก
รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกลดลง จงึท ำให้ไม่มีแรงจงูใจในกำรติดตัง้ระบบก๊ำซในรถยนต์ 

รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้าง 

          รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงด ำเนินกำรโดย TT และ CAZ  โดย TT จะให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่เก่ียวกบัระบบ
ท่อก๊ำซ LPG เท่ำนัน้ เช่น กำรเดินท่อก๊ำซ LPG ในศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร อีกทัง้มำตรฐำนกำรในก่อสร้ำง 
วัตถดุิบและคณุภำพแรงงำน จะอยู่ในระดบัที่กฎหมำยก ำหนด  ส่วน  CAZ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำนน ำ้มันและแก๊ส 
โดยกลุ่มลูกค้ำเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ำ้มัน ก๊ำซ และปิโตรเคมี  ลักษณะงำนที่รับเหมำต้องใช้
ประสบกำรณ์ เน้นคุณภำพทัง้มำตรฐำนของวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิตที่รัดกุม มีทีมงำนวิศวกรที่มีควำมช ำนำญ  และทีม
ชำ่งฝีมือที่ได้รับประกำศนียบตัรชำ่งเช่ือมตำมที่มำตรฐำนของผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทก ำหนด ทัง้นีก้ำรประกอบธรุกิจของทัง้
สองบริษัทมีควำมแตกตำ่งกนัในแง่ของควำมช ำนำญและมำตรฐำนของงำน ดงันัน้ลกูค้ำจะเป็นฝ่ำยเลือกใช้บริกำรจำกบริษัท
ใดขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของงำน   

 ทัง้นี ้ในปี 2561 TG ซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ได้รับงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงคลงัก๊ำซ LPG  มลูค่ำ
โครงกำร 484.95 ล้ำนบำท  ทัง้นีด้้วยศกัยภำพทำงด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรจดักำร ประกอบกบัเง่ือนไขทำงกำรค้ำที่ลกูค้ำ
ก ำหนด  TG จึงรับงำนก่อสร้ำงดงักล่ำว ส่งผลท ำให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำน
น ำ้มนัและแก๊ส เพ่ิมขึน้ 12.32 ล้ำนบำทจำกปีก่อน   

ในส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรชดุพกัอำศยัลดลงจำกปีก่อน  เน่ืองจำกได้รับรู้รำยได้งวดสดุท้ำยพร้อมทัง้ส่ง
มอบเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ไตรมำส 2 ของปี 2560   ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงด้ำน
น ำ้มนัและแก๊สที่อยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำงและยงัไม่รับรู้รำยได้ จ ำนวน 2,744.37 ล้ำนบำท รวมทัง้ได้รับกำรจ้ำงงำนใหม่ในระหว่ำง
เดือนมกรำคม – กมุภำพนัธ์ 2562 อีกจ ำนวน 43.81 ล้ำนบำท 

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรม 
 รำยได้จำกกำรบริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ด ำเนินกำรโดย RE โดย RE ท ำหน้ำที่
ให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยที่เก่ียวเน่ืองกับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน โดยระหว่ำงปี 2559 – 2561 มีรำยได้
เท่ำกบั 61.43 ล้ำนบำท 57.22 ล้ำนบำท และ 78.23 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 3 - 4 ของรำยได้
จำกกำรขำยและให้บริกำรของกลุ่มบริษัท  โดยรำยได้ที่ เพ่ิมในปี 2561 เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทได้ขยำยตลำดกำรให้บริกำร
ทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวิศวกรรมไปในภมิูภำคตะวนัออกตัง้แต่ปลำยปี 2559 เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเพ่ิม
รำยได้จำกลกูค้ำกลุม่ใหม่ 

รายได้อื่น 
รำยได้อื่นของกลุม่บริษัทส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 15.24 ล้ำนบำท ประกอบด้วยดอกเบีย้รับจำกเงินลงทนุระยะสัน้ 

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ที่เลิกใช้งำนแล้ว และรำยได้จำกกำรให้เชำ่คลงัเพ่ือส ำรองก๊ำซ  

ต้นทุนขาย/บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

การขายก๊าซ LPG 

บริษัทฯ มีต้นทนุขำยก๊ำซที่ส ำคญัคือ ต้นทนุแก๊ส ต้นทนุค่ำขนส่งเข้ำคลงั และค่ำบริกำรผ่ำนคลงั และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำร  ซึ่งประกอบด้วย ค่ำขนส่งก๊ำซไปยงัลกูค้ำ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำน  และค่ำเสื่อมรำคำ  บริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2561  เท่ำกับ 75.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแก๊ส 
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เพ่ิมขึน้ 10.13 ล้ำนบำทจำกปีก่อนที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเท่ำกบั 65.40 ล้ำนบำท โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรสว่นใหญ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 43.03 ของคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
5.55 จำกปีก่อนเน่ืองจำกกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี รวมทัง้บนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และบนัทึกหนีส้ญูส ำหรับลกูหนีท้ี่
ขำดสภำพคลอ่ง เพ่ิมขึน้จ ำนวน 1.42 ล้ำนบำท ทัง้นีอ้ตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2561 เทำ่กบั 0.80 % ไม่
แตกตำ่งจำกปีก่อน 

การบริการขนส่ง 

ต้นทนุในกำรให้บริกำรขนส่ง ประกอบด้วย ค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิง ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขนส่ง ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
และคำ่เสื่อมรำคำรถขนสง่ โดยสดัสว่นต้นทนุบริกำรขนสง่ และคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรในปี 2561 ไม่แตกตำ่งจำกปีก่อน ทัง้นี ้
ในระหว่ำงปี 2561 มีกำรจ ำหน่ำยรถขนส่งก๊ำซ LPG ที่เกินควำมต้องกำรใช้งำน ส่งผลต่ออตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 32.42 ของรำยได้จำกกำรบริกำร จำกปีก่อนที่มีอตัรำก ำไรจำกกำรด ำ เนินงำนร้อยละ 16.40 ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

การรับเหมาก่อสร้าง 
ต้นทนุในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ประกอบด้วยต้นทนุหลกัได้แก่ ต้นทนุคำ่วสัดงุำนก่อสร้ำง ต้นทนุคำ่แรงงำน 

ทัง้สว่นของพนกังำนและคำ่จ้ำงเหมำ ต้นทนุคำ่ออกแบบ คำ่ที่ปรึกษำ คำ่เสื่อมรำคำเคร่ืองมือและวสัดอุปุกรณ์ โดยต้นทนุค่ำ
วัสดงุำนก่อสร้ำงและค่ำแรงงำนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.34 ของต้นทนุค่ำบริกำรทัง้สิน้  ในส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรเพ่ิมขึน้ 7.56 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.92 จำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรขึน้เงินเดือนประจ ำปี และเพ่ิมจ ำนวนบคุลำกร
เพ่ือรองรับงำนก่อสร้ำงที่ได้รับเพ่ิมขึน้ โดยคำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำนเพ่ิมขึน้ 5.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.91 จำกปีก่อน   
ทัง้นีอ้ตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 5.58 ของรำยได้จำกกำรบริกำรจำกปี 2560 ที่มีอตัรำก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 4.90 ของรำยได้จำกกำรบริกำรซึ่งเป็นผลจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรก่อสร้ำง
อยำ่งก้ำวกระโดด 

การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรม 

ต้นทุนในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
พนกังำน ค่ำวสัดสุิน้เปลือง เป็นหลกัโดยคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 71.86  ของต้นทนุในกำรให้บริกำร ทัง้นีใ้นปี 2561 
กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนเพ่ิมขึน้เพ่ือรักษำคุณภำพของบุคลำกร ประกอบกับจ ำนวนบุคลำกรเพ่ิมขึน้เพ่ือ
รองรับกำรขยำยธุรกิจ ท ำให้ค่ำใช้ในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.42  ทัง้นีอ้ตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 
2561 เพ่ิมขึน้เป็น 1.75 % ของรำยได้จำกกำรบริกำร จำกปีก่อนที่มีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกเป็นช่วงแรกของ
กำรลงทนุขยำยตลำดไปยงัภมิูภำคตะวนัออก ซึง่ยงัไม่สำมำรถหำลกูค้ำได้เพียงพอกบัต้นทนุคงที่ 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
  กลุ่มบริษัทไม่มีส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในปี 2561 เน่ืองจำกได้ขำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์
โครำช เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั) ตัง้แต่วนัที่ 30 มิถนุำยน 2559  

ความสามารถในการท าก าไร 

กลุม่บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นส ำหรับปี 2561 ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 248.42 ล้ำนบำท ซึง่คิดเป็น 10.91% ของรำยได้
จำกกำรขำยและให้บริกำร เพ่ิมขึน้จำกปี 2560 ที่มีก ำไรขัน้ต้นรวมจ ำนวน 190.47 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็น 9.89% ของรำยได้
จำกกำรขำยและให้บริกำร เน่ืองจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรต้นทนุของธรุกิจจ ำหน่ำยก๊ำซ LPG และธรุกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง 
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 ส ำหรับก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2561 จ ำนวน 32.13 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2560 ที่มีจ ำนวน 
25.35 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.74 เน่ืองจำกอตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงด้ำน
น ำ้มนัและแก๊สอยำ่งตอ่เน่ือง ซึง่มีอตัรำกำรเติบโตสงูกว่ำคำ่ใช้จำ่ยที่เพ่ิมขึน้ จงึท ำให้อตัรำก ำไรสทุธิของกลุม่บริษัทเพ่ิมขึน้ 

ส่วนประกอบของทรัพย์สนิ  

ณ สิน้ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,358.94 ล้ำนบำท และ 1,536.12 ล้ำนบำท  และ 
1,913.63 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสว่นประกอบของสินทรัพย์ที่ส ำคญัแสดงได้ดงันี ้

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 212.68 11.11 347.12 22.60 286.51 21.08 

เงินลงทนุชัว่ครำว 59.90 3.13 40.65 2.65 69.96 5.15 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น และ
รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ 

541.92 28.32 349.82 22.77 319.33 23.50 

สินค้ำคงเหลือ-สทุธิ 308.56 16.12 31.94 2.08 31.62 2.33 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 10.98 0.57 22.08 1.44 3.29 0.24 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้
ประกนั 

37.35 1.95 9.69 0.63 67.36 4.96 

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ-สทุธิ 22.28 1.16 116.67 7.60 4.52 0.33 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 564.97 29.52 524.06 34.12 519.55 38.23 

คำ่ควำมนิยม 19.38 1.01 19.38 1.26 19.38 1.43 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 13.68 0.72 9.44 0.61 7.16 0.53 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 3.98 0.21 4.15 0.27 4.14 0.30 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 117.93 6.16 61.12 3.98 26.12 1.92 

รวมสนิทรัพย์ 1,913.63 100.00 1,536.12 100.00 1,358.94 100.00 

 

สินทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ที่ยงัไมได้
เรียกช ำระ และที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ โดยสินทรัพย์ 3 รำยกำรหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 68.96 ของสินทรัพย์
รวมของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวำคม 2561 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,913.63  ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปี 2560 จ ำนวน 
377.51 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.04 รำยละเอียดสินทรัพย์หลกัของกลุม่บริษัทแสดงได้ดงันี ้
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ลูกหนีก้ารค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 
 

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 85.65 15.80 75.54 21.59 58.39 18.29 

TT 2.04 0.38 1.95 0.56 15.19 4.75 

RE 23.78 4.39 13.98 4.00 27.82 8.71 

GG 2.92 0.54 2.98 0.85 3.77 1.18 

CAZ 427.45 78.88 255.26 72.97 214.16 67.07 

TL 0.08 0.01 0.11 0.03 - - 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 541.92 100 349.82 100 319.33 100 

 

ณ สิน้ปี 2559 - 2561 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น และรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่ำเท่ำกับ 
319.33 ล้ำนบำทและ 349.82 ล้ำนบำท 541.92 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 22 - 29 ของ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทตลอดช่วงเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ โดยลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 
ลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ รำยได้ค้ำงรับและรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ที่ยงั
ไม่ได้เรียกช ำระ ถือเป็นสว่นประกอบหลกั  

ลกูหนีก้ำรค้ำของ TG สว่นใหญ่เป็นสถำนีบริกำรก๊ำซที่กระจำยอยูท่ัว่ไป โดยกลุม่บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรให้
ระยะเวลำสินเช่ือ 7 - 10 วนัแก่สถำนีบริกำร และ 30-60 วนัแก่ลกูค้ำประเภทอตุสำหกรรมและครัวเรือน ในสว่นของ TT นัน้
เน่ืองจำกกำรติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์จะรับช ำระจำกลกูค้ำเป็นเงินสดเม่ือท ำกำรติดตัง้แล้วเสร็จ ในสว่นของ RE นัน้ ณ สิน้ปี 
2561 สว่นใหญ่ประกอบด้วยลกูหนีก้ลุม่โรงงำนอตุสำหกรรม  และผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง ตำมมำตรำ 7  ซึง่มีระยะเวลำกำรให้
สินเช่ือ 30 - 60 วนั สว่นลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ของ CAZ ประกอบด้วยลกูหนีก้ำรค้ำจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง ซึง่มี
ระยะเวลำสินเช่ือ 30-45 วนั และรำยได้ค้ำงรับจำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง จ ำนวน 286.04 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 199.66 
ล้ำนบำทจำกปีก่อน เน่ืองจำกงำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงน ำ้มนัและแก๊สที่รับรู้รำยได้ตำมควำมส ำเร็จของงำนแล้ว แตย่งั
ไม่ได้สง่มอบตำมขัน้ตอนกำรเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำ 

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

 

ค้างช าระเกนิก าหนด (เดอืน) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (%) 

6 - 9 เดือน 25 
9 – 12 เดือน 50 

12 – 18 เดือน 75 
มำกกวำ่ 18 เดือน 100 
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ลูกหนีก้ารค้าของกลุ่มบริษัทตามอายุหนีส้ามารถแสดงได้ดงันี ้

  
ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 144.95 73.52 184.48 79.23 155.57 77.98 

เกนิก าหนดช าระ             

-   น้อยกว่ำ 3 เดือน 47.32 24.00 39.78 17.09 34.35 17.22 

-   เกินกว่ำ 3 เดือนแตไ่ม่เกิน 6 เดือน 0.46 0.23 2.43 1.04 6.05 3.03 

-   เกินกว่ำ 6 เดือนแตไ่ม่เกิน 12 เดือน 1.26 0.64 4.59 1.97 1.47 0.74 

-   เกินกว่ำ 12 เดือน 3.17 1.61 1.56 0.67 2.07 1.03 

รวม 197.16 100 232.84 100 199.51 100 

หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.93)   (2.85)   (3.63)   

ลูกหนีก้ารค้าสุทธ ิ 192.23   229.99   195.88   

 

ณ สิน้ปี 2559 – 2561 ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่ประมำณร้อยละ 90 ของลกูหนีก้ำรค้ำของกลุม่บริษัท เป็นลกูหนีท้ี่ยงั
ไม่ครบก ำหนดช ำระ หรือเกินก ำหนดช ำระน้อยกว่ำ 3 เดือน ซึ่งอำจเกิดจำกรอบระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระ ส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำที่เกินกว่ำ 3 เดือนส่วนใหญ่คือ ลกูหนีก้ำรค้ำสถำนีบริกำรที่ผิดนัดช ำระค่ำแก๊สของ TG ที่อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องร้องให้
ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร  ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 4.93 ล้ำนบำท 
ตำมนโยบำยกำรตัง้ส ำรองตำมอำยหุนีแ้ล้ว  

สนิค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัท มีสินค้ำคงเหลือเป็นมลูค่ำ 31.62 ล้ำนบำท 31.94  ล้ำนบำท และ 308.56 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั โดยสินค้ำคงเหลือของกลุม่บริษัทมีกำรปรับตวัเพ่ิมขึน้แบบก้ำวกระโดด จำกร้อยละ 2.08 ของสินทรัพย์รวม
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 16.12 ของสินทรัพย์รวมในปี 2561 เน่ืองจำกมีกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบส ำหรับโครงกำรงำนก่อสร้ำงน ำ้มัน
และแก๊ส ประกอบกับกำรจัดประเภทที่ดินมลูค่ำ 93.45 ล้ำนบำท  อีกทัง้จำกอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนไปเป็นสินค้ำ
คงเหลือรวม และซือ้ที่ดินมลูค่ำ 41.55 ล้ำนบำทเพ่ิมขึน้ในระหว่ำงงวด  โดยได้วำงแผนกำรพฒันำที่ดินดงักล่ำวทัง้หมดเป็น
โครงกำรอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือขำย  

ทัง้นี ้สินค้ำคงเหลือประเภทแก๊ส LPG ซึ่ง TG ท ำกำรส ำรองตำมกฎหมำยรวมถึงเพ่ือเตรียมจ ำหน่ำยที่คลงัของ
บริษัทฯ ที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดปทุมธำนี ทัง้นีก้ำรลดลงในสินค้ำของ TT ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊สใน
รถยนต์ เกิดจำกกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสินค้ำคงเหลือเน่ืองจำกคำดว่ำธรุกิจนีไ้ม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ได้ในอนำคต   

 

 

 



 

117 
 

 
 

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 31.07 10.07 22.31 69.85 24.7 78.12 

TT 4.67 1.51 4.66 14.59 5.23 16.54 

RE 1.84 0.60 2.4 7.51 0.62 1.96 

GG 0.06 0.02 0.05 0.16 0.09 0.28 

CAZ 135.92 44.05 2.52 7.89 0.98 3.1 

TL 135.00 43.75 - - - - 
สนิค้าคงเหลือ 308.56 100 31.94 100 31.62 100 

โดยกลุ่มบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองสินค้ำล้ำสมัย โดยกำรพิจำรณำจำกระยะเวลำที่ถือสินค้ำไว้ในมือ 
ประกอบกบักำรพิจำรณำประเภทและอำยกุำรใช้งำนของสินค้ำ กลุ่มบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองสินค้ำเสื่อมสภำพ 
โดยกำรพิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยสงูสดุที่เกิดขึน้จำกวิธีกำรด ำเนินกำรกบัสินค้ำเสื่อมสภำพเพ่ือให้สำมำรถน ำกลบัมำใช้งำนได้ 
หรือมลูค่ำที่คำดว่ำสำมำรถจ ำหน่ำยได้ส ำหรับสินค้ำประเภทนัน้ๆ ณ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือ
กำรลดลงของมลูคำ่สินค้ำคงเหลือ เป็นมลูคำ่เทำ่กบั 10.40 ล้ำนบำท 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

TG 85.66 15.16 89.6 17.1 94.74 18.24 

TT 59.28 10.49 60.38 11.52 63.61 12.24 

RE 29.27 5.18 18.94 3.61 10.78 2.07 

GG 33.62 5.95 40.36 7.7 33.7 6.49 

CAZ 357.14 63.21 314.78 60.07 316.72 60.96 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 564.97 100 524.06 100 519.55 100 

ณ สิน้ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ จ ำนวน 519.55 ล้ำนบำท 524.06 ล้ำนบำท และ 
564.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ที่เพ่ิมขึน้ในระหว่ำงปีจ ำนวน 40.91 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุม่บริษัท
ซือ้อปุกรณ์ที่ใช้ในงำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและบริกำรทดสอบระบบควำมปลอดภยั เพ่ือรองรับกำรขยำยธรุกิจ   
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โครงสร้างของเงนิทุนบริษัท   
     ณ สิน้ปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างของแหล่งเงนิทุน ตามรายละเอียดดังนี ้ 

  
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและรำยได้คำ่บริกำร
รับลว่งหน้ำ 

     731.29      38.21  385.98 25.13 162.74 11.98 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน        59.18         3.09  - - - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 51.97        2.72  44.91 2.92 48.11 3.54 

เงินกู้ยืมระยะยำว 182.34        9.53  228.22 21.37 290.48 21.37 

รวมหนีส้ิน 1,024.78    53.55  659.12 42.91 501.33 36.89 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 888.85    46.45  877.00 57.09 857.63 63.11 

หนีส้นิ/ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1.15    0.75   0.58   

กลุม่บริษัทฯ มีโครงสร้ำงเงินทนุมำจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นและกำรก่อหนี ้โดยมีอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่
ที่ระดบั 0.58 เทำ่ , 0.75 เทำ่ และ 1.15 เทำ่ ณ สิน้ปี 2559 – 2561 ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 กลุม่บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกกำร
ด ำเนินงำน สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีกำรปรับตวัเพ่ิมขึน้จำก 877.00 ล้ำนบำท เป็น  888.85 ล้ำนบำทตำมล ำดบั 

ในสว่นของกำรก่อหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมเทำ่กบั 501.33 ล้ำนบำท 659.12 ล้ำนบำท 
และ 1,024.78 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.89 ร้อยละ 42.91 และร้อยละ 53.55  ของสินทรัพย์รวมในแตล่ะชว่งเวลำ 
โดยหนีส้ินหลกัของกลุม่บริษัทสำมำรถจ ำแนกได้เป็น  3 รำยกำร คือ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น รำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับลว่งหน้ำ
จำกงำนก่อสร้ำง และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเพ่ิมขึน้จ ำนวน 121.49 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรซือ้สินค้ำและบริกำรที่ค้ำงจำ่ยซึง่เพ่ิมขึน้
ตำมปริมำณงำนที่รับรู้ตำมสดัสว่นงำนที่ท ำเสร็จในระหว่ำงงวด 

2) รำยได้คำ่ก่อสร้ำงรับลว่งหน้ำจำกงำนก่อสร้ำงน ำ้มนัและแก๊ส เพ่ิมขึน้จ ำนวน  223.82 ล้ำนบำท ซึง่เป็นกำรรับเงิน
ลว่งหน้ำเม่ือเร่ิมงำนโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ใกล้ชว่งสิน้งวด 

3) เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้จ ำนวน 13.30 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกลุม่บริษัทมีกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินจ ำนวน 59.18 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นกระแสเงินสดหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน (ได้จ่ำยช ำระคืนแล้วในเดือน
มกรำคม 2562) โดยในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร จ ำนวน 45.88 ล้ำน
บำท ตำมก ำหนดช ำระ 

รายจ่ายลงทุน 

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทนุในสินทรัพย์ถำวรเพ่ิมขึน้จำก 524.06 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 564.97 ล้ำนบำทในปี 2561 
จำกกำร ซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในงำนทดสอบระบบควำมปลอดภัย เพ่ือรองรับกำรเติบโตของตลำดดงักล่ำวอย่ำง
เพียงพอ 
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แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

ในสว่นของควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงของเงินทนุ เม่ือพิจำรณำประกอบกบัแหลง่ที่มำและแหลง่ใช้ไปของเงินทนุ
พบว่ำ กลุ่มบริษัทมีกำรกำรจดัหำสินทรัพย์ระยะยำวโดยใช้แหลง่เงินทนุระยะยำวทัง้จำกกำรก่อหนี ้และส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น
หลกั และมีควำมเหมำะสม ดงัจะเห็นได้จำก ณ สิน้ปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทใช้กำรจดัหำเงินทนุจำกส่วนของผู้ ถือหุ้นและ
เงินกู้ยืมระยะยำว ซึง่มีสดัส่วนรวมกนัเท่ำกับ ร้อยละ 84.48 ร้อยละ 71.95 และร้อยละ 55.98 ของสินทรัพย์รวม เพ่ือใช้ในกำร
ลงทนุระยะยำว อนัได้แก่ ที่ดิน อำคำร อปุกรณ์ในสดัส่วนที่ต ่ำกว่ำ คือร้อยละ 38.23 , ร้อยละ 34.12 และร้อยละ 29.52 ของ
สินทรัพย์รวมในแตล่ะชว่งเวลำ  

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษัท 

จำกโครงสร้ำงของเงินทนุประกอบกับกำรพิจำรณำแหล่งที่มำและแหล่งใช้ไปของเงินทนุของกลุ่มตำมที่ได้กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทมีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีใช้เงินลงทุนระยะยำวบำงส่วนไปใช้ในกำรจัดหำ
สินทรัพย์หมนุเวียนระยะสัน้ และเม่ือพิจำรณำรำยละเอียดของสินทรัพย์หมนุเวียนนัน้ พบว่ำสว่นหนึง่เป็นเงินสดหรือรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดในสดัส่วนประมำณร้อยละ 11 –  23 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 – 2561 รวมทัง้ลกูหนีก้ำรค้ำของกลุม่
บริษัทสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำที่ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ สง่ผลให้สภำพคลอ่งของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี  

ในส่วนของสภำพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำร
ด ำเนินงำนทัง้สิน้ 15.17 ล้ำนบำท 206.97 ล้ำนบำท และ 32.74 ล้ำนบำทและมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทนุเท่ำกับ 
216.47 ล้ำนบำท 66.53 ล้ำนบำท และ 131.86 ล้ำนบำท โดยในปี 2561 เป็นกำรใช้ไปในกำรจ่ำยซือ้ที่ดิน อำคำร และ
อปุกรณ์ ในส่วนกิจกรรมกำรจดัหำเงินนัน้ กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับมำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน เท่ำกบั (35.32) ล้ำนบำท ซึง่
เป็นกำรจำ่ยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 45.88 ล้ำนบำท และจำ่ยเงินปันผล 44.98 ล้ำนบำท  

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุนเพิ่มเตมิ 

จำกอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2561เทำ่กบั  1.15 เทำ่ เน่ืองจำกกลุม่บริษัทมีหนีส้ิน
รวมเพ่ิมขึน้จ ำนวน 365.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 55.48  โดยหนีส้ินสว่นที่เพ่ิมขึน้เป็นหนีส้ินหมนุเวียนทัง้สิน้     

ในกรณีที่บริษัทต้องจดัหำแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกำรขยำยกิจกำรในอนำคต กลุม่บริษัทยงัมีศกัยภำพในกำร
ก่อหนีเ้พ่ิมขึน้ รวมทัง้มีทำงเลือกอื่นๆ ในกำรจดัหำแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติม 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้วด้วยควำมระมดัระวงั   บริษัทฯขอรับรอง

ว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ 
นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  

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

2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญัของบริษัทฯ อยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว

3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริษัทฯได้แจ้งข้อมลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 27  กมุภำพนัธ์ 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบ
กำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ฯ

ในกรณีนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำ เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักับที่ได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว  บริษัทฯได้
มอบหมำยให้ นำงสำวนิตำ   ตรีวีรำนวุฒัน์  เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใด ไม่มีลำยมือช่ือ
ของนำงสำวนิตำ     ตรีวีรำนุวัฒน์ ก ำกับไว้ บริษัทฯจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดงักลำ่วข้ำงต้น  

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นำยประเสริฐ    ตรีวีรำนวุฒัน์ 
กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 
กรรมกำรผู้จดักำร         

นำงสำวนิตำ     ตรีวีรำนวุฒัน์ 
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดักำร  
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นำงสำวนิตำ      ตรีวีรำนวุฒัน์ 
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจควบคุมและ 

เลขานุการบริษทั 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นำยวิศิษฎ์  อคัรวิเนค 
  

71 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 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 
  

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒิุกรรมกำร
มำตรฐำนแหง่ชำติ 
 

กระทรวงอตุสำหกรรม หนว่ยงำนรำชกำร 

ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรวิศวกรอำวโุส 
 
 

วิศวกรรมสถำนแหง่ประเทศ
ไทย  
 

 

สมำคมวิชำชีพ 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 
 
 
 
 
 

นำยเจริญ ประจ ำแทน่ 
 

71 ปริญญาโท : 
- รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต  
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

ปริญญาตรี : 
- วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบรีุ 
 
-นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
 

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

 
 
 
 
 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำร 

บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำง 

2555  - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 
 

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

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นำยกวีวฒัน์  ทรงสกลุเกียรต ิ
 

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

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

บริษัทไทย (IOD) 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
  

กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณคำ่ตอบแทน /  
กรรมกำรตรวจสอบ  
 
ประธำนอนกุรรมกำรฝ่ำย
วิชำกำรด้ำนกำรบญัชี 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป  
 
 
 
 
สมำคมส ำนกังำนบญัชีและ
กฎหมำย 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
 
สมำคมวิชำชีพ 

2551 – ปัจจบุนั  
 
 
 
 

ท่ีปรึกษำด้ำนบญัชีและ
กำรเงิน 
 
 
 

บมจ. กนัตนำ กรุ๊ป  
 
 
 

เป็นผู้ผลิตรำยกำร
โทรทศัน์ 
 
 
 

    
  . 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 
 
 

57 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชำ  
(สิงห์ สิงหเสนี) 
 
ผ่านการอบรม : 
- DAP 103/2013  
  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

16.18 สำมีของ 
นำงสำกำญจนำ 
 ริมพณิชยกิจ 
บิดำของ 
นำงสำวนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำร 
 
 
 
-ประธำนกรรมกำรบริหำร / 
-ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง / 
-ประธำนกรรมกำรตอ่ต้ำน
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

-ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จดักำร  

- รักษำกำรรองกรรมกำร   

ผู้จดักำร : 
 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ   

 ฝ่ำยธุรกิจแก๊สและ
พลงังำน    

 ฝ่ำยธุรกิจก่อสร้ำง
น ำ้มนัและแก๊ส   

 ฝ่ำยธุรกิจก่อสร้ำง
ทัว่ไป   

 ฝ่ำยพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)  
 
 
บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำ กำร
บริหำรงำนก่อสร้ำง 
และซอ่มบ ำรุง 
ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

126 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2545 – 2561 
 
 
 
2543 – 2558 
 
2538 – 2558 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 
ผู้บริหำร 
 
 

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

ติดตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์
และทอ่ก๊ำซ
อตุสำหกรรม 
 
ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5 นำงสำวนิตำ  ตรีวีรำนวุฒัน์ 
 

32 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 
  DCP 208/2015 ,  
  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

‘- EEP 3 

 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ 
ไทย    

 
 
 

19.08 บตุรของ 
นำยประเสริฐ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 
และนำงสำว
กำญจนำ 
ริมพณิชยกิจ 

มค. 2560 –  
ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 – 2554 
 

กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำร  
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรบริหำร / 
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
บริหำรงำนทัว่ไป 
 
วิศวกร 
 

บจก. ทำคนิู แลนด์  
 
 
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)  
 
 
 
บจก. ทำคนิู (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
 
บจก. รำชพฤกษ์ วิศวกรรม 
 
 

บริหำรงำนด้ำน
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำ  กำร
บริหำรงำนก่อสร้ำงและ
ซอ่มบ ำรุง 
 
ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 
 
ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
 
 
 
 



 

128 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นำงสำวกำญจนำ   
ริมพณิชยกิจ 

 

59 ปริญญาตรี :  
-บริหำรธุริจ 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 

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

0.06 ภรรยำของ 
นำยประเสริฐ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 
มำรดำของ 
นำงสำวนิตำ 
ตรีวีรำนวุฒัน์ 

2555 – ปัจจบุนั 
 
2538 – 2558 
 
 
 
2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
 
กรรมกำร 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
บจก. รำชพฤกษ์วิศวกรรม 
 
 
 
บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย)  
 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
 
ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำ  กำร
บริหำรงำนก่อสร้ำงและ
ซอ่มบ ำรุง 
 

7 นำยสมชยั   ก้ำนบวัแก้ว 
 

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

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร  
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
 

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

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 
 
ทดสอบและตรวจสอบ
ควำมปลอดภยัทำง
วิศวกรรม 
ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 
 
ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม 
กำรจดัหำกำบริหำรงำน
ก่อสร้ำงและซอ่มบ ำรุง 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2515 - 2551 
 

กรรมกำร 
 
 
ผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

บจก. ทำคนิู แลนด์ 
 
 
กรมธุรกิจพลงังำน 

บริหำรงำนด้ำน
อสงัหำริมทรัพย์ 
 
พลงังำน 

8 นำงสำวฉตัรประภำ  
 จนัทร์ศรี 
 
 
 

52 ปริญญาตรี :  
-บริหำรทรัพยำกรบคุคล 
มหำวิทยำลยับ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2553 - ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร /  
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
ธุรกิจขนสง่ 
 

กรรมกำรผู้จดักำร /กรรมกำร 
 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
 
บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์ 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
 
ขนสง่ปิโตรเลียมเหลว 

 9 นำงฐิติมำ ธนำปกิจ 
 

38 ปริญญาโท : 
- บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ปริญญาตรี :  
-บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 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
เสี่ยง 
 
ตรวจสอบบญัชี 
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ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 

 
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวตัิ

อบรม 
 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นำยทศพล  ผลิตำภรณ์ 
 
 

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

-ไมม่ี- -ไมม่ี- พย. 2559 –  
ปัจจบุนั 
 

2558 

- กรรมกำรบริหำร /  
รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล 
-กรรมกำรบริหำร / รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร-
ด้ำนศกัยภำพองค์กร 

บมจ. ทำคนิู กรุ๊ป 
 
 
บมจ. ช ทวี 
 

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
ติดตัง้วิศวกรรมทำงยำน
ยนต์ 
 

11 นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนนัท์ 
- เลขำนกุำรบริษัท 
 (ได้รับแตง่ตัง้จำกท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 
1/2559 เมื่อวนัท่ี  19 มกรำคม 
2559) 
 

47 ปริญญาโท :     

Ex-MBAสำขำกำรจดักำร     

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสำนมิตร 
ปริญญาตรี :   
กำรบญัชี 
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
ผ่านการอบรม : 
- CSP 50/2013  
- CRP 5/2013  
(Company Reporting Program) 
- ACPG 4/2013 
( Anti – Corruption : The 

Practical Guide)   
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

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

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

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

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
สินเช่ืออปุกรณ์ 
กำรเกษตร 
 
 
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 
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  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  W = ประธำนกรรมกำรบริษัท        X = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    Y = ประธำนกรรมกำรบริหำร    Z = ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 D = กรรมกำร                            I = กรรมกำรอิสระ  
 AC = กรรมกำรตรวจสอบ            EX = กรรมกำรบริหำร                  RC = กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน    
 C = ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร       MD = กรรมกำรผู้จดักำร                M = ผู้บริหำร 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บมจ. 
ทาคูนิกรุ๊ป 

บจก. 
ทาคูนิ 

(ประเทศไทย) 

บจก. 
ราชพฤกษ์ 
วิศวกรรม 

บจก. 
จแีก๊ส 

โลจสิติกส์ 

บจก. 
ทาคูนิ แลนด์ 

บจก. 
ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) 

บมจ. 
พเีออ ี

(ประเทศไทย) 

1. นำยวิศิษฎ์ อคัรวิเนค W, I , AC ,RC       
2. นำยเจริญ ประจ ำแทน่ X , I , RC      W , I 
3. นำยกวีวฒัน์         ทรงสกลุเกียรติ Z , I , AC       
4. นำยประเสริฐ  ตรีวีรำนวุฒัน์ D, C , Y     D , EX  
5. นำยสมชยั             ก้ำนบวัแก้ว D , EX D D D D D , EX , Z  
6. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ D      D  
7. นำงสำวนิตำ ตรีวีรำนวุฒัน์ D , EX , M D   D , MD D , EX  
8. นำยซงุ ซิก ฮอง      D , EX , M  
9. นำงสำวฉตัรประภำ จนัทร์ศรี EX , M   D , MD    
10. นำยเจริญชยั  อ ำนำจสมบรูณ์สขุ      D  
11. นำยอดุม  มีพวงผล   M     
12. นำยยศภทัร   รสิตำนนท์  M      
13. นำยทศพล           ผลิตำภรณ์ EX , M       
14. นำงฐิติมำ ธนำปกิจ EX , M     EX  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บจก. ทาคูนิ  
(ประเทศไทย) 

บจก. ราช
พฤกษ์

วศิวกรรม 

บจก. จีแก๊ส  
โลจสิตกิส์ 

บจก. ทาคูนิ 
แลนด์ 

บจก. ซี เอ 
แซด 

(ประเทศไทย) 
1  นำยประเสริฐ   ตรีวีรำนวุฒัน์      D 

2 นำงสำวนิตำ    ตรีวีรำนวุฒัน์ D   M , D D 

3 นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ     D 

4  นำงสำวฉตัรประภำ    จนัทร์ศรี   M , D   

5 นำยสมชยั       ก้ำนบวัแก้ว D D D D D 

6 นำยเจริญชยั   อ ำนำจสมบรูณ์สขุ     D 

7 นำยอดุม   มีพวงผล  M    

8 นำยซงุ  ซิก ฮอง     M , D 

9 นำยยศภทัร   รสิตำนนท์ M     
 

หมายเหตุ :  D = กรรมกำร M = กรรมกำรผู้จดักำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

 

เอกสารแนบ 3 
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 
                 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 
 
 
 
 
 

 

 

นำงสำวฤทยัชนก  สภุำพงษ์ 
- หวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน 
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คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญำตรี คณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ สำขำ
กำรตลำด มหำวิทยำลยับรูพำ 

Certificate 
- ประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวัตกิารอบรม 

- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้
ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (Pre CIA) 

- โครงกำรอบรมหลกัสตูร CIA Part II  
- หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- หลกัสตูรแนวทำงกำรควบคมุภำยในส ำหรับบริษัทท่ีเตรียมตวั
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสตูรมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ
ภำยใน  

- หลกัสตูร IT Audit 
- หลกัสตูรแนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทจุริต 
- โครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต 
- โครงกำรด ารงและปรับปรุงคณุภำพงำนตรวจสอบภำยในของ
หน่วยงำน 

- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
conference 2018 

 

มิ.ย.2559 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 – 2559 
 
 
 
 
 

- กรรมกำรบริหำร 
- ผู้จดักำร 

 
บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้ช่วยผู้จดักำร 
บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
 

- ร่วมก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์ วำงแผน 
ติดตำมและควบคมุคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ
ภำยในให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

- เห็นชอบในแผนกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบอนมุตัิ และลงนำม
ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

- ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรควบคมุภำยใน 
ควำมเสี่ยงและกำรตรวจสอบภำยในแก่ทีมงำน และ
ผู้ รับกำรตรวจสอบ 
วำงแผนและควบคมุกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยใน
ให้เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 
 

- วำงแผนและควบคมุกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบภำยใน
ให้เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 
ควบคมุผู้ตรวจสอบภำยใน และปฏิบตังิำนตรวจสอบ
ให้เป็นไปตำมแผนงำนก ำหนด 
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวฒิุการศึกษา /  
ประวติัการอบรม  

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่งหน่วยงาน/บริษทั  

 
 
 
 
 
 

 

 

นำงสำวธนษำ  กิตติรดำนนัท์ 

- หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตังิำนของ
บริษัท 

- เลขำนกุำรบริษัท 
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ปริญญาโท :    

 E-MBA สาขาการจดัการ     

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 

ปริญญาตรี : 
 การบญัช ี
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

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

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

  หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2556  - 2557 
 
 
2545 –  2555 
 
 
 
 

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

การปฏิบตัิงาน : 
ท ำหน้ำที่เป็นศนูย์กลำงกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั  
นโยบำย  และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. , ตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย , กระทรวงพำณิชย์ , กรมสรรพำกร หรือ
หนว่ยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท   
 
จดัท ำคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนและตรวจสอบกำรปฏิบตังิำนให้
เป็นไปตำมกฎระเบียบ  ตำมวิธีปฏิบตัิท่ีก ำหนดไว้   
 
สื่อสำรให้พนกังำนได้รับรู้วิธีกำรปฏิบตังิำนและควบคมุ
ตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตำมกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง , ในงำน
ท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือปฏิบตัิให้ถกูต้องครบถ้วน  อยำ่งเคร่งครัด 
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รายละเอยีดเกีย่วกบั 

รายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
   

- ไม่มี  - 
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- ไม่มี  - 
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