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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจพลังงาน 
มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

1. ขยายการดำาเนินธุรกิจ
 แบบบูรณาการเพื่อเพิ่ม
 ศักยภาพขององค์กร

2. ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนา
 ประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร
 อย่างต่อเนื่อง

3. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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สาส์นจากประธานกรรมการ

ในรอบปี 2561 ทีผ่่านมาเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวน

หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงก�าลังซื้อที่ลดลงและหนี้สินภาค

ครัวเรือนท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ ภาคธุรกิจต้องใช้ความสามารถอย่างสูง

ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ให้ดีขึ้น

ส�าหรับธุรกิจจ�าหน่ายและจัดส่งก๊าซซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของ

กลุ่มบรษิทั ได้รับผลกระทบมากอย่างต่อเนือ่งจากราคาน�า้มันท่ีลดลง

อย่างรุนแรงประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคาแต่บริษัทยังคง

รักษารายได้จากการจ�าหน่ายและ จดัส่งก๊าซ LPG ไว้ให้ไม่แตกต่างจาก

ปีก่อนท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทตระหนัก ถึงปัจจัยลบต่างๆเป็น

อย่างดจีงึได้ด�าเนนิการติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดพร้อมท้ัง

ส่ังการให้ผูบ้ริหารด�าเนนิการหามาตรการต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบ

ดังกล่าวหาช่องทางเพิ่มรายรับจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น

การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการให้บริการ

ขนส่ง ที่หลากหลายขึ้นการขยายตลาดการให้บริการทดสอบ

ความปลอดภัยทาง วิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออก กระจายการ

ลงทุนไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น

ลงด้วยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญ ในการด�าเนินธุรกิจ

ให้เติบโตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู ้ถือหุ ้นโดยได้ด�าเนินการ

ติดตามนโยบายและก�ากับดูแลด้วยความระมัดระวังรอบคอบและ

โปร่งใสอย่าง สม�่าเสมอเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

อย่างเต็มที่

ในนามคณะกรรมการของบริษทัขอขอบคุณผู้ถอืหุน้พนัธมติร

ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความไว้วางใจและ

สนับสนุนการด�าเนินงาน ของบริษัทฯตลอดมารวมถึงผู้บริหาร

พนักงานส�าหรับความมุ่งม่ันในการ ด�าเนินงานอย่างเต็มก�าลัง

คณะกรรมการบริษทัทกุท่านจะใช้ความพยายาม อย่างเตม็ทีใ่นการน�า

พาบริษัทฯให้ผ่านพ้นอุปสรรคเพื่อให้ก้าวต่อไปด้วย ความยั่งยืน

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค 

ประธานกรรมการ
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สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในช่วงปีที่ผ่านมา รายได้กลุ่มบริษัทเติบโตขึ้น จาก 1,925.12 

ล้านบาท เป็น 2,277.55 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตในอัตราร้อยละ 

18.31 โดยรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้เกิดจากธรุกิจก่อสร้างน�า้มันและแก๊สท้ังนีก้ลุ่ม

บริษัทยังคงได้รับผล กระทบจากราคาน�้ามันที่อยู่ในระดับต�่าซ่ึงท�าให้

รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกลุ่มบริษัทไม่มีการเติบโตมาต้ังแต่ปี 

2558 อย่างไร ก็ตามบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์กระจายการลงทุนไปยัง

ธรุกจิอืน่ๆเพือ่บรรเทา ผลกระทบจากราคาน�า้มนัดงัเช่นการขยายตลาด

การให้บรกิารทดสอบความ ปลอดภยัทางวศิวกรรมไปในภมูภิาคตะวนัออก

กระจายการลงทุนไปในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจจัดหาและจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้ชะลอการลงทุนที่เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งหมดเน่ืองจากคาดว่าการ

บริโภคก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาท้ังน้ีบริษัทสามารถรักษารายได้จาก

การขายก๊าซในปี 2561 จ�านวน 773.68 ล้านบาท ไม่แตกต่างจากปี  

2560 ที่มีรายได้ 773.35 ล้านบาทอย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ขยายธุรกิจ

ไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงจากธุรกิจ

จ�าหน่ายก๊าซธุรกิจขนส่งโดยบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด กลุ่มบริษัท

ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มี

ยอดขายลดลงกลุ่มบริษัทจึงได้มีกลยุทธ์เพิ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการ

ขนส่ง โดยให้บริการขนส่งแอมโมเนียที่เริ่มขนส่งปลายปี 2559 ท�าให้มี

รายได้ในปี 2560 จ�านวน 5.73 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 11.50 ล้านบาท

ในปี 2561 นอกจากนียั้งมกีารให้บริการขนส่งวตัถดุบิส�าหรับการก่อสร้าง 

ที่เริ่มขนส่งตั้งแต่ตุลาคม 2559 โดยมีรายได้ในปี 2561จ�านวน 2.11 

ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึ้น (ตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัทฯ) จากเดิม 39.96 ล้านบาทเป็น 48.61 ล้านบาท

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการ

นายวศิษิฎ์ อคัรวิเนค

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ  / 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน

นายเจริญ ประจำาแท่น

กรรมการอสิระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

นางสาวนติา ตรีวรีานวุฒัน์

กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร)

นายกววีฒัน์ ทรงสกลุเกยีรติ

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พจิารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์

กรรมการ(ทีเ่ป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร  / 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

 ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัช่ัน

นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ

กรรมการ

นายสมชัย ก้านบวัแก้ว

กรรมการ
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ผู้บริหาร

นายประเสริฐ ตรีวรีานุวฒัน์

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายพฒันาธรุกจิ / รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายธรุกิจแก๊สและพลงังาน / 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายธรุกจิก่อสร้างน�า้มันและแก๊ส / รกัษาการรอง

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายธรุกิจก่อสร้างทัว่ไป / รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายพฒันาอสังหารมิทรัพย์

นางสาวฉัตรประภา จนัทร์ศรี

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายธรุกจิขนส่ง

นายทศพล ผลิตาภรณ์

รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

นางสาวนติา ตรีวรีานวุฒัน์

กรรมการ (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร)

นางฐติมิา ธนาปกจิ

รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบัญชี / 

การเงนิ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร พนักงาน หรือทีป่รึกษาใดๆ 

ของบรษัิทฯ ได้ปฎบัิตหิน้าท่ีอย่างเป็นอสิระตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึง่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ช่วยในการสอบทานให้ 

บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวปฎบัิตท่ีิดสี�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 7 คร้ัง โดยมกีารหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเรือ่งท่ี 

เก่ียวข้องซึง่สรปุสาระส�าคัญได้ดงัน้ี

 การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2561 ของบรษัิท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 

ซ่ึงได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRSsand Thai 

Accounting Standards - TASs) และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ รวมทัง้ได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจ�านวน 7 ครัง้ 

เพือ่ปรึกษา หารือกนัอย่างอสิระถึงข้อมลูท่ีมสีาระส�าคัญในการจดัท�างบการเงินการปรับปรุงรายการบัญชีซึง่มผีลกระทบต่องบการเงินความเหมาะสมของวธิกีาร

บนัทกึ บญัชีขอบเขตการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน การบัญชี 

ของไทยตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

และมาตรฐานการบญัชตีามหลักการบญัชท่ีีรับรองทัว่ไปโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบต่องบการเงินดงักล่าวทีผู่ส้อบบญัชไีด้สอบทานและ 

ตรวจสอบแล้ว ซ่ึงเป็นรายงานความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข

 การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเส่ียง และตดิตามความคืบหน้าการบรหิารความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอทุกไตรมาส โดยพจิารณา 

ปัจจยัเส่ียงท้ังปัจจยัภายในและภายนอกโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ และการบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงไว้อย่างชัดเจนและได้ส่ือสารให้ผูท่ี้เกีย่วข้องทกุฝ่ายเข้าใจรวมทัง้สร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 

เพือ่ให้ทกุคนในองค์กรตระหนกัว่าการบรหิารความเส่ียงเป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของผู้บรหิารและพนักงานทกุระดบัการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีผูต้รวจสอบภายในได้รายงานและพบว่ามีความเพยีงพอ 

เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจยัเสีย่งและมีประสทิธผิลในการด�าเนนิงาน รวมทัง้มกีารพฒันาคุณภาพ การตรวจสอบทัง้ในด้าน

บคุลากร และการปฎิบตังิานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกบัความเหน็ของผูส้อบบัญชท่ีีรายงานว่าจากการสอบทานไม่พบ 

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและให้ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบ 

ภายในส�าหรับปี 2562 ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งก�าหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ 

และการท�างานทีมี่สาระส�าคัญ
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การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบติัตามจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาลพบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ รวมทัง้ได้ปฎบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่อีย่างเคร่งครดั และมุง่ม่ันท่ีจะด�าเนิน 

ธรุกจิตามแนวทางการพฒันาท่ีย่ังยืนโดยกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทกุระดบัมีจติส�านกึในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง รวมทัง้

ได้จดัท�านโยบายต่อต้านคอรปัช่ันอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร

 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึงเสนอให ้

คณะกรรมการบริษทัพจิารณาและมมีตเิหน็ชอบให้เสนอขออนมัุตต่ิอท่ีประชุมผู้ถอืหุน้ให้แต่งต้ังนายบญุเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 

และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสทิธิ ์ ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตเลขที ่ 3760 และ/หรือ นายขจรเกยีรติ อรุณไพโรจนกุลผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3445 ในนาม

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบเีอเอส จ�ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯและบริษัทย่อยประจ�าปี 2562

 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเงือ่นไขท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด โดยยึดหลักความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ และเป็นประโยชน์สูงสดุต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 

มคีวามเหน็ว่าการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันดงักล่าวเป็นปกติทางการค้ามคีวามโปร่งใสไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บรษัิทฯ 

และผูถื้อหุน้ด้วยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผลโดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎบัิตติามหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังรอบคอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ม ี

ส่วนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานข้อมลูทางการเงนิของบริษัทฯส�าหรับปี 2561 ถกูต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองท่ัวไป  บริษทัฯมกีารบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมีประสทิธผิล มีการเปิดเผย 

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนัอย่างถูกต้อง มกีารปฎบิติั ตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผกูพนัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ ตลอดจนม ี

การปฎบิติังานทีส่อดคล้องตามระบบการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างเพยีงพอ โปร่งใส เช่ือถอืได้ รวมท้ังมีการพฒันาปรบัปรุงระบบ การปฎิบติังานให้มี คุณภาพ

ดขีึน้และเหมาะกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง

                                                                                

                

(นายเจริญ ประจ�าแท่น)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

รายได้จาการขายและให้บริการสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน

ปี 2561ปี 2560
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35
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0 หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2560 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์อื่น

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้า/หนี้สินอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

877.00

888.84

524.06 564.97

441.78

349.82

541.92

592.13

ปี 2560
25.35

ปี 2560
1,925.12

ปี 2561
32.12

ปี 2561
2,277.55

การจัดจ�าหน่าย LPG

การรับเหมาก่อสร้าง

การบริการขนส่งทางบก

การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย 

การติดตั้งระบบก๊าซ

3.44%2.98%

0.70%
0.63%

0.18%
0.20%

33.97%40.17%

61.69%56.04%

รวม 1,536.12 รวม 1,913.62
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2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2561

การจัดจ�าหน่าย LPG

การบริการขนส่งทางบก

การติดตั้งระบบก๊าซ

การรับเหมาก่อสร้าง

การทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัย 

- 2.76%

1.76%

4.91%

5.58 %

8.58%

19.12%

0.80%

0.80%

9.65%

32.39%

228.22

241.52

430.90

783.26

220.46 214.60
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อย่อ : TAKUNI

ชื่อบริษัท : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค

  กรุงเทพมหานคร 10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : จัดจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งทางบก ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบก๊าซและ 

  บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

เว็บไซต์บริษัท    : www.takunigroup.com

ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บาท 

ทุนชำาระแล้ว : 400,000,000 บาท 

จำานวนหุ้น : 1,200,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท

วันแรกที่ซื้อขายหุ้น : 19 สิงหาคม 2557

โทรศัพท์ : 02-455-2888

โทรสาร : 02-455-2763

นักลงทุนสัมพันธ์ : 092-252-1277

  nita@takuni.com

เลขานุการบริษัท : 02-455-2888  

  thanasa.k@takuni.com

นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง

  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้สอบบัญชี : นางณฐพร  พันธุ์อุดม

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

  ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80

  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ 02-286-9999, 02-344-1000
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้

 1. ธุรกิจจัดหา จำาหน่ายก๊าซ LPG 

  ด�าเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ท�าหน้าที่จัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก ่

  ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 2. ธุรกิจขนส่งทางบก 

  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ท�าหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายและวัสดุก่อสร้าง 

  ทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทฯและลูกค้า

 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (TG TT CAZ และ JKEC) บริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน�้ามัน ในลักษณะ Engineering Procurement  

  Construction (EPC)

 4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV ส�าหรับ 

  ยานยนต์

 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมส�าหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์ 

  นิรภัยส�าหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซส�าหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายก�าหนด

 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจจัดหา จัดจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ 

 

เครื่องหมายการค้า
บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นน�้ามัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ให้กับสถานี

บริการก๊าซ LPG ที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯและภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซ 

LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 77 ของการจ�าหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก แต่เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทฯ จึงมีแผนขยายตลาดไปยังลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาปริมาณขายโดยรวม 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยส�ารองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดที่คลังก๊าซของบริษัทฯในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

แชมป์เปี้ยน แก๊ส
	  



13

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและส�ารองก๊าซ ดังนี้

 คลังก๊าซ ที่ตั้ง ปริมาณความจุ (ตัน)

 1. พิจิตร  นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนองหลุม 

  อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร 1,000

 2. ปทุมธานี อ. บ้านปทุม จ. ปทุมธานี 400

      

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน�้ามันในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ปริมาณการขายก๊าซ LPG บริษัท เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผลให้ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

เพื่อรักษายอดขาย

นอกจากนี้ ในการด�าเนินธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซ LPG จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 

2543 ท�าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้นแต่คุณภาพของ

การบริการยังเป็นสิ่งส�าคัญ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายท�าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึง

การเสนอบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามกลยุทธ์ของบริษัทฯที่ต้องการน�าเสนอการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีบริการขนส่ง ทดสอบความปลอดภัย 

รวมถึงซ่อมบ�ารุงระบบแก๊ส

ธุรกิจขนส่งทางบก
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการขนส่งวัสตุอันตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก โดยเน้นการขนส่งก๊าซ LPG 

ให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 

โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 67 และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ รวมถึงสถานีบริการก๊าซ ในสัดส่วนร้อยละ 9 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์การให้

บริการขนส่งแอมโมเนียและวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2559 โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2561 ร้อยละ 24 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจ�านวนรถขนส่งดังนี้ 

	   	   	  



14

ANNUAL
REPORT 2018

 ประเภทรถขนส่ง จำานวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

 รถขนส่งก๊าซ LPG

 รถบรรทุกหัวลาก 6 15

 รถบรรทุก 10 ล้อ 8 8

 รถบรรทุก 6 ล้อ  4 4.3

 รถขนส่งแอมโมเนีย

 รถบรรทุกหัวลาก 1 20

 รถบรรทุก 10 ล้อ 3 10

 รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง

 รถบรรทุกหัวลาก 4 50

รถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่างสม�่าเสมอตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้ รวมทั้ง

ยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว 

ท�าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าได้ทันตามก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ในการด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

และขอใบค้าต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 ส�าหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากเพื่อจัดหารถขนส่ง รวมทั้งผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายมักจะม ี

ผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการจัดส่งแก๊สตามเวลาที่ต้องการ อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็น

ราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ท�าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) ด�าเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์

ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของบริษัทฯ ให้ค�าแนะน�า

เร่ืองระบบก๊าซรถยนต์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาความต้องการรวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และ

น�าเสนอระบบก๊าซรถยนต์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จากน้ันจึงติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ซ่ึงโดย

ทั่วไปจะใช้เวลา 2 วันท�าการ โดยบริษัทฯจะด�าเนินการตดิต้ังระบบก๊าซและท�าการออกใบรับรองการติดต้ังระบบ

ก๊าซรถยนต์ รวมท้ังใบรับรองความปลอดภัยในการติดต้ังเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารประกอบการย่ืนแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการให้บริการติดต้ังระบบก๊าซในรถยนต์รายอื่นในอุตสาหกรรมมีท้ังผู้ให้บริการติดต้ังรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ โดยบริษทัฯ ถือเป็น 

ผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่ส�าหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยส�าหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการ 

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก
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อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง NGV
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ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทฯ แบ่งการให้บริการรับเหมาก่อสร้างออกเป็น 

1) การรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุก

ก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบท่อแก๊สที่ใช้ถังแก๊สหุงต้มทั่วไป เช่น ร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อ

เพลิงในการหุงต้ม ด�าเนินการโดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ภายใต้การก�ากับดูแล ออกแบบ ค�านวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความช�านาญและ

ประสบการณ์ โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (เม่ือวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2561) ด้านการผลติ ติดต้ัง และ การขาย จากสถาบนั UKAS

นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายอุปกรณ์ก๊าซส�าหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถขนก๊าซ 

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจ�าหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทฯท�าการพัฒนาขึ้น หรือปรับปรุงขึ้น 

จากเดิมที่ต้องท�าการน�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�าหรับการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใน

ส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรงท�าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความส�าคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

2) การรับเหมาก่อสร้างด้านน�้ามันและแก๊ส (Engineering Procurement Construction) ทุกชนิด ตั้งแต่การออกแบบตามความต้องการของ

ลูกค้า การประกอบชิ้นงาน/แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งานโยธา และงานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) ด�าเนินการโดยบริษัท ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่ม

พลังงานที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น
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การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ

   การติดตั้งถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว
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ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI คือ บริษัท ทาคูนิ (ปรเทศไทย) จ�ากัด (“TT”) แและบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“CAZ”) อาจมีความ

คล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในแง่ของความช�านาญและมาตรฐานของงาน 

ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีการด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

น�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มี

ความช�านาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส�าหรับให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า มีทีมช่างฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

แต่ละประเภทก�าหนด ท�าให้บริการของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC 

เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการสูง 

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีการด�าเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG 

เท่านั้น เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับที่กฎหมายก�าหนด ซึ่ง TT 

ไม่สามารถท�างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของ

วิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�าหรับการแข่งขันในงานบริการรับเหมาก่อสร้างด้านน�้ามันและแก๊ส กลุ่มบริษัทมีทีมผู้บริหารซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างแก๊ส

และน�้ามันมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่พร้อมส�าหรับการให้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมน�า้มัน ปิโตรเคม ีโรงกล่ันน�า้มัน ดงันัน้ภาวะการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ จงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกับการเติบโตของอตุสาหกรรมดงักล่าว

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
การประกอบธรุกจิให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวศิวกรรมด�าเนนิการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ�ากัด 

(RE) ถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อท�าการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้

กับองค์กรต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบ�ารุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมายหรือความ

ต้องการของลูกค้าเอง ทั้งนี้ การให้บริการสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ การให้บริการทดสอบโดยไม่ท�าลาย (Non-Destructive Testing) และ

การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 

โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เน้นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบ

ความปลอดภัยแก่ลูกค้าที่ใช้ LPG และ CNG เป็นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยแก่ลูกค้าประเภทโรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ 

ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเมื่อถึงระดับความดันที่ก�าหนดเพื่อป้องกันการระเบิดของก๊าซซึ่งจะใช้เวลาเกินกว่า 1 สัปดาห์ ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายของ บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ

สถานีบริการ เป็นต้น ซึ่งมีข้อก�าหนดตามกฎหมายที่ต้องท�าการตรวจสอบและทดสอบเมื่อครบวาระท�าให้ลูกค้าส่วนใหญ่มักมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม  
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชาชีพอิสระ ซ่ึงมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้าน

การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ  ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย 

ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น 

แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นต้น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ�ากัด (TL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้วบางส่วน โดย

พิจารณาท�าเลท่ีตั้งของที่ดินโดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของที่ดินซ่ึงได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐบาลในการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562 ประกอบกบับริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู่เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงเป็นโอกาสทีด่แีละเหมาะสมใน

การลงทนุในสินทรัพย์ทีม่ั่นคง เพือ่สร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่บริษทั และเพิม่ผลตอบแทนให้ผูถื้อหุน้จากกระแสเงินสดส่วนท่ีเหลอืจากการด�าเนนิงาน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษากลยุทธ์ในการร่วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ทั้งนี้บริษัทค�านึง

ถึงความเสี่ยงของลูกค้าในด้านความสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าแผนการด�าเนินธุรกิจจะชัดเจนในปี 2562

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ต้นทุนในการซื้อที่ดินของกลุ่มบริษัทไม่สูงมาก และมีท�าเลที่ตั้ง อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถานีรถไฟฟ้า ประกอบกับการที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์ด้าน

งานก่อสร้าง ท�าให้มั่นใจว่าควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นได้
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ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ้ามัน

 - เน่ืองจากราคาน�้ามันในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็วในปีท่ีผ่านมาราคาน�้ามันในประเทศได้ปรับตัวลดลงแต่ราคาแก๊สในประเทศไม่ได้

ปรับลดลงตามตลาด โลกท�าให้ราคาน�า้มนักบัราคาแก๊สใกล้เคียงกนัส่งผลให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญผู้บริหารคาดว่าหากช่องว่าง

ระหว่างราคาน�้ามันกับราคาแก๊สยังไม่เพิ่มข้ึนปริมาณการใช้ในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเน่ืองท�าให้ธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สไม่สามารถเติบโตได้บริษัทจึงขยาย

การลงทุนไปใน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

 - กลุ่มลูกค้าในธรุกจิรับเหมาก่อสร้างและธรุกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางวศิวกรรมของบริษทัเป็นกลุ่มพลังงาน เมือ่ราคา

น�้ามันผันผวน ท�าให้รายได้ของกลุ่มลูกค้าลดลงและแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิมโดยส่วนใหญ่หันมาใช้นโยบายชะลอการลงทุนและ

ลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของกลุ่มบริษัทกลุ่มบริษัทจึงได้สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายกลุ่มลูกค้าไป

ยังกลุ่มท่ี ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลังงานเพียงอย่างเดียวประกอบกับขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกเพื่อ

ขยาย ฐานลูกค้า

 2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่าย

 การประกอบธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ LPG บริษัทจะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะท�าการจัดหาจาก

ผู้ผลิต ก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้

บริษัทได้ด้วยเหตุใดก็ตามหรือท�าการจ�าหน่ายก๊าซLPGในปริมาณที่ต�่ากว่าท่ีบริษัทฯแจ้งความประสงค์ไว้ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ ของ 

บริษัทฯอย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG ของ ผู้ค้า

มาตรา 7 แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงานนอกจากนี้บริษัทฯมีพันธมิตรทางการค้าคือผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7 หลายรายและมีคลังส�ารอง ก๊าซ

เป็นของตนเองท�าให้บริษัทฯม่ันใจว่าจะสามารถจัดหาLPGได้ในเวลาที่ต้องการทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG  

อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ

 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญในการดูแล2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัย

ในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการรวมท้ังได้รับใบอนุญาต

ประกอบ กิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว(ธพ.ก.2)ในการด�าเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตลอดจนมี

การตรวจ สอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปีเป็นประจ�าทุกปีท�าให้เช่ือม่ันได้ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊าซของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและ  2) การ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบการท�างานให้ พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทั้ง

อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมโดยพนักงานที่ท�าหน้าท่ีดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซซ่ึงรับรองโดยกรม

ธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ท�าประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และท�าประกันภัย

ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีสามทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีจะมีต่อกลุ่มบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติภัยข้ึนซึ่งการบริหารจัดการ ความเส่ียง 

ดังกล่าวท�าให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกัน

ปัจจัยความเสี่ยง



19

4. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 

 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 12 ธันวาคม  2561ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯจ�านวน 414,506,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

51.81 ของ จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�าให้ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการ แต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท

ก�าหนดให้ต้อง ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ันผู้ถอืหุน้รายอืน่จงึอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ถือหุน้

ใหญ่เสนอได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด 

ดังจะเห็นได้จาก การจัดให้มีกรรมการอิสระ 3ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทมาจากบุคคลภายนอก

ซ่ึงมิได้มีความ เก่ียวพันในการบริหารงานซึ่งจะสามารถตรวจสอบและสอบทานการท�างานตลอดจนถ่วงดุลอ�านาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใน

ระดับหนึ่ง รวมทั้งช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ในการน�าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  จากการจัดตั้งบริษัทย่อย(บริษัททาคูนิแลนด์จ�ากัด)เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันได้ซ้ือท่ีดินแล้วบางส่วนโดยพิจารณา

ท�าเลท่ีตั้งของท่ีดินโดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของท่ีดินซ่ึงได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐบาลในการก่อสร้างรถไฟฟ้า ท่ี

คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในช่วงต้นปี2562ท้ังนีห้ากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดงักล่าวเกดิความล่าช้าจะส่งผลต่อระยะเวลาโครงการของ

กลุ่มบริษัทนอกจากน้ีกลุ่มบริษัทไม่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและไม่มีตราสินค้าที่เป็นท่ีรู้จักกลุ่มบริษัทจึงวางแผนในการร่วมทุนกับผู้ท่ีมีประสบการณ์

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจใหม่

6. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันกำาหนดเวลา

 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างคลังเกบ็และจ่ายก๊าซ บางปะกง เฟส 3  เม่ือวนัที ่19 กนัยายน 2561อาจมีความเส่ียงในเร่ืองค่าปรบั

และภาระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ข้ึนจากการส่งมอบสินค้าไม่ทนัก�าหนดการ ซ่ึงอาจเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของผูว่้าจ้าง ท้ังการเปล่ียนแปลง

แบบก่อสร้างและตดิตัง้ การเปล่ียนแปลงสญัญา/เง่ือนไขระหว่างด�าเนินโครงการ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการทีถู่กเจ้าของโครงการปรับค่าเสียหาย

หรือก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิม่นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ ประเมนิตามแผนงานก่อสร้างไว้ ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้ด�าเนินการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยน�าระบบ IT 

เข้ามาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนและความเรียบร้อยของงาน เช่น โปรแกรม MicrosoftProjectที่มีความสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยผู้จัดการ 

ในแต่ละโครงการจะสามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมดังกล่าว รวมทั้งก�าหนดให้มีก�าหนดประชุมและรายงานผลความคืบหน้าของทุกๆ

โครงการกับผู้บริหารทุกเดือน จึงท�าให้บริษัทฯ ทราบความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะเมื่อพบปัญหาผู้จัดการโครงการสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ทันท่วงทีเพื่อให้ได้รับค�าแนะน�าจากผู้บริหารส�าหรับแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าใด ๆ



20

ANNUAL
REPORT 2018

บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการ ควบคุม

ภายในและติดตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ โดยมุง่เน้นให้มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัความเสีย่ง รวมท้ังการใช้ ทรัพยากร การดแูล

รักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้บริหารต้ังแต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป ท�าหน้าท่ีพจิารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ แผนการปฎบิติังาน  ผลการประเมินความเพยีงพอ 

คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย  รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission: COSO ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการ ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่

(1) การควบคุมภายในองค์กร

(2) การประเมินความเสี่ยง

(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ

(5) ระบบการติดตาม  

คณะผูต้รวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธผิลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎบัิตงิานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอ เหมาะสม และ

สามารถ ป้องกันการน�าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเน่ืองจากเห็นว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจที่ท�าให้

บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯในระยะยาวบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ซึ่งเป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและ

พนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯได้แบ่งออกดังนี้

หมวดที่  1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯมีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเก่ียวกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มสิีทธกิารรับทราบผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯสิทธใินการพจิารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสิทธใินการได้รับเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสิทธิในการพิจารณาและแต่ง

ตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสิทธิในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสิทธิใน

การพิจารณาและอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันตลอดจนมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีจดัส่งหนังสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการประชุมในวาระต่างๆ  รวมท้ังมีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ  

โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นและเผยแพร่หนังสือเชิประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการ

ประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่าง

ละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตลอดจนจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมท่ีชัดเจนถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ซึ่งบริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่  2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทยีมกัน ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผู้บริหารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาตแิละผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย รวมถงึปกป้องและรักษาสิทธขิัน้พืน้ฐาน

ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทฯอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูล

ของกิจการอย่างเพียงพอตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผลการก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติ

รายการพิเศษเป็นต้นโดยบริษัทฯแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียง

ลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง รวมทั้ง 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุเป็น 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งค�าถาม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014 หรือที่ E-mail: nita@takuni.com)
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นอกจากนี้บริษัทฯได้อ�านวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมา

ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯได้อ�านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการ

ลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอ รายชื่อ

กรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่  3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯให้ความส�าคัญในการดูแลและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯเน่ืองจากแรง

สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯถือเป็นการสร้างความส�าเร็จให้กับบริษัทฯใน

ระยะยาว บริษัทฯจึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท�าขึ้นระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ด�าเนินการใดๆ อันจะเป็นการริดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น :  บริษัทฯมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงการเติบโต 

   ของมูลค่าบริษัทฯในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและ 

   เชื่อถือได้

พนักงาน :  บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมาย 

   ทางธรุกจิทีก่�าหนดไว้ บริษทัฯจงึปฏบัิตต่ิอพนกังานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัพร้อมทัง้พฒันา ส่งเสรมิการจดั  

   ให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยจัดท�าระเบียบขั้นตอนการ 

   ปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการวิเคราะห ์

   ความเส่ียงด้านความปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึ้นและหามาตรการควบคุมและป้องกันพร้อมกับส่ือสารกับพนักงานให้เข้าใจ 

   และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดีส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพื่อสร้างความ 

   มั่นใจและเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพ

ผู้บริหาร :  บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหาร ในฐานะผูท่ี้มบีทบาทส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนปฏบิติังานต่างๆ 

   รวมทั้งควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้โดยคณะ 

   กรรมการบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีมีความเหมาะสม เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรง 

   จูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯในการท่ีช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การ 

   ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วนทาง 

   ธุรกิจของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมของท้ังสองฝ่าย และปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลงทางการค้าท่ี 

   ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า :   บริษัทฯให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอและ 

   มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน 

   สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและ 

   เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้ความส�าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า 
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คู่ค้า :   บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะไม ่

   เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต 

เจ้าหนี้ :   บริษัทฯ พึงปฎิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้ ด้วยการช�าระหนี้ตรงเวลา สร้างความเชื่อใจและมีความ 

   จริงใจที่ดีต่อกัน

คู่แข่ง :   บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 

   ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทาง 

   การค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายท่ีจะท�าลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือ 

   ด�าเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการท�าลายคู่แข่งของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม โดยไม่กระท�าการใดๆ ทีส่่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม 

   เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที ่

   ออกโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ ค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชนรวมถึงส่งเสริมและ 

   ปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม  

   โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐและ บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน  หน่วยงานก�ากับ

กำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง : ดแูลอืน่ๆ  ทีมี่ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯจงึมีความตัง้ใจและให้ความร่วมมือในการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ 

   รวมท้ังกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังน้ีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่าน้ัน  

   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

   รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็น 

   ไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม ่

ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษัทฯจะด�าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนท่ีก�าหนดไว้และถือปฏิบัติเป็น

เรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูล

ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินและข้อมูลทางการเงินซ่ึงจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยและผ่านการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีอิสระโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอโดยใช้ดุลยพินิจในการจัดท�าอย่างระมัดระวังอีกทั้งมีการเปิด
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เผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในโดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯรวมท้ังจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน

รายงานประจ�าปีนอกจากนี้บริษัทฯได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลผู้บริหารการท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมถึง

ข้อมูลอื่นๆเช่นรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผู้บริหารประวัติการเข้าอบรมตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

หมวดที่  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นการด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

ความเส่ียงโดยให้มีการประเมินวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสม�า่เสมอส�าหรับการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานน้ัน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกัน

เป็นประจ�าทกุปีรวมท้ังส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้ารบัการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute 

of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

  จรรยาบรรณธุรกิจ

  บริษัทฯได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมท้ังการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งนี้บริษัทฯได้มีการประกาศและแจ้ง

ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดการลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดย

บริษัทฯแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมและแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น

 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษทัฯได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏบิติังานและเพือ่ให้เกดิความมีประสิทธภิาพในการด�าเนินงาน 

บริษัทฯจึงได้ก�าหนดภาระหน้าท่ีอ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันนอกจากนี้บริษัทฯยังจัดให้มีผู้ท่ีท�าหน้าที่ตรวจ

สอบภายในซึ่งบริษัทฯมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก(Outsource)ให้ท�าการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด โดยนางสาว

ฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2561 และปี 2560 เพื่อท�าการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในให้มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิผลมีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
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 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะพจิารณาด�าเนินการในด้านต่างๆโดยได้พจิารณาเกีย่วกบัการขจดัปัญหาความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจรรยาบรรณท่ีดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวมเป็น

ส�าคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูล

ส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบโดยติดต่อแจ้งท่ีเลขานุการบริษัทและมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกทั้งในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้

บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ารายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มี

อ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆโดยการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯจะค�านึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ และเป็นไปตาม

เงื่อนไขราคาและการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ  เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis)รายการที่

เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอสิระท้ังหมด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและ

ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทุกไตรมาส

2. คณะกรรมการ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ 

  2.1 คณะกรรมการบริษัท 

  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.4 คณะกรรมการบริหาร 

  2.5 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

  2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2.7 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

  

โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แสดงรายละเอียดของ 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2561 (แบบ 56-1)

3. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทฯจะต้องมีอ�านาจควบคุมหรือก�าหนดนโยบายบริหารส่วนบริษัทร่วมบริษัทฯจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯเข้าร่วมเป็นกรรมการตาม

สัดส่วนการถือหุ้น

4. การกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการและผูบ้ริหารในการน�าข้อมลูภายในของบรษัิทฯซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่แสวงหาประโยชน์

ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

  • กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรกัษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้องไม่น�าความลับ   

  และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
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  ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

  • กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูล 

  ทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อ 

  ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูล 

  ทีเ่ป็นสาระส�าคัญนัน้ต่อบุคคลอืน่ ทัง้นี ้ให้รวมถงึคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้างของ  

  บริษัทฯ ด้วย  โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�าผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการก�าหนดโทษ โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ ์

  อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะท�าการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตนคู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 ภายในวันท�าการถัดจากวันที่ท�ารายการและจัดส่งส�าเนารายงานนี้

ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2561 รวม 6.83 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 6.16 ล้านบาท และ

ค่าตอบแทนอื่น 0.67 ล้านบาท

6.การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการท�ารายการระหว่างกันบริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกันโดยในกรณีที่บริษัทฯมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่าง

กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น และ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ

บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

นโยบายและการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 
นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

 • รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติอาทิการซ้ือและขายสินค้าการให้บริการเป็นต้นบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ 

  ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวโดยมีเง่ือนไขการค้าและมีราคาที่เป็น 

  ธรรมรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เม่ือเทียบเคียงกับการท�ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไปหรือการท�ารายการระหว่าง 

  บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไปหรือการท�ารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจบริษัทม ี

  นโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นราย 

  ไตรมาสทั้งน้ีหากมีความจ�าเป็นบริษัทอาจว่าจ้างท่ีปรึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาท่ีเป็นธรรมและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�าส่ังหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตาม 

  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องเป็นไปด้วยความจ�าเป็นมีความสมเหตุสมผลมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรมตลอดจน 

  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทส�าหรับรายการค�้าประกันอันเน่ืองมาจากความจ�าเป็นในการขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ 

  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจโดยการค�้าประกันไม่ว่าจะเป็นในทางตรง 

  หรือการวางสินทรัพย์ค�า้ประกัน บริษัทต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกดิข้ึนจากการค�า้ประกนัและต้องไม่ท�าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใดส�าหรับรายการ 
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  รับการค�้าประกันจะต้องเป็นไปตามความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจท้ังน้ีบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให ้

  ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับ 

  รายการให้และรับการค�้าประกันโดยให้ท�ารายการเสมือนท�ากับบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการท�ารายการและปฏิบัต ิ

  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ังหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • รายการอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้นเช่นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการ 

  เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็น 

  ต่อการท�ารายการดังกล่าวและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�าส่ังหรือข้อ 

  ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและ 

  การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการ 

ท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยเพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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Corporate Social Responsibility : CSR
นโยบายกลุ่มบริษัทก�าหนดวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมท่ีจะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัทให้สามารถเก้ือ

หนุนกันได้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขัน

โดยเสรีไม่กระท�าการใดๆ เพื่อก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคและเพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

โครงสร้างบริหารจัดการคณะกรรมการความยั่งยืน และกิจกรรมสังคม

บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการความยัง่ยืนและกิจกรรมสังคม (ESG) 

ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน โดยก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่

ในการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิและรายงาน

ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทราบอีกท้ังคณะกรรมการ ESG 

ได้มีการส่ือส�ารกับพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยใช้ช่องทาง 

การส่ือสารทาง website, email, skype, Facebook หรือปิดประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Company Overview TAKUNI CSR Framework

Customer

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

• สังคมภายในองค์กร

• สังคมภายนอกองค์กร

• ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการ

• ส่ิงแวดล้อมนอกกระบวนการ

Governance

Governance

ECONOMIC

SOCIAL

ENVIRONMENT

Governance
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ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ห้ความสาคัญต่อการปฏบัิตท่ีิเป็นธรรมโดยนาหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอืน่ทีเ่ก่ียวข้องในเร่ืองท่ีเกีย่วกับการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

การแข่งขันอย่างยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึง

บุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังภายในและภายนอกองค์กรบริษัทฯยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสและไม่ยอมรับการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนการท�างานรวมถึงได้มีการก�าหนดนโยบาย

และมาตรการด้านการป้องกันการกระท�าดังกล่าวบริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรให้มีความ

ตระหนักต่อการกระท�าที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นวาการทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นบ่อนท�าลายธุรกิจสังคมและประเทศชาติดังนั้นการด�าเนินการ

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร�้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการก

ระท�าดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรมโดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยพร้อมท้ังการให้บริการท่ีเป็นเลิศ

แก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คาปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้

รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

• Morning talk เจ�้าหน�้าที่ จป. วิชาชีพ ซักซ้อมเรื่องความปลอดภัย 

  ให้กับพนักงานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

     • Safety minute ผู้บริหารมีนโยบายให้บรรจุวาระ ลงในการประชุม 

  ระดับหัวหน้างาน และผู้บริหาร

 

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นผู้ฝึกอบรมประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และในปี 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ค�านึงถึงความ

ปลอดภัยในเรื่องของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมอย่างปลอดภัย ได้มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  รอบที่ 1   เดือนมิถุนายน  จ�านวน 20 คน 

  รอบที่ 2   เดือนสิงหาคม  จ�านวน 13 คน

  รอบที่ 3   เดือนตุลาคม  จ�านวน 18 คน
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 2) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  รอบที่ 1   เดือนมีนาคม     จ�านวน 55 คน 

  รอบที่ 2   เดือนพฤษภาคม   จ�านวน 63 คน

  รอบที่ 3   เดือนมิถุนายน  จ�านวน 73 คน

  รอบที่ 4   เดือนสิงหาคม     จ�านวน 39 คน

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดาเนินกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทฯได้สร้างความคิดหรือค้นหา

ความรู้ใหม่ๆที่ต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิด

หรือความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่า

 • การตรวจสอบด้วยคล่ืนเสียงโดยเฟสอะเรย์เทคนิคสามารถ 

  ตรวจสอบโดยไม่ต้องมีการหยุดงานประเภทอื่นเน่ืองจากไม่มี 

  การใช้รังสีช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานและระยะเวลา 

  ในการหยุดกระบวนการผลิตสาหรับถังเก็บสารเคมีที่มีแรงดัน 

  สูงทาให้ต้องใช้เหล็กที่มีความหนามากกว่า 50 มิลลิเมตรซึ่ง 

  หากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลานานการตรวจสอบ 

  ด้วยคลื่นเสียง โดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกน�ามาใช้แทนซึ่งจะ 

  ช่วยลดเวลาและทราบผลการตรวจในทันที

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
บริษัทฯให้ความส�าคัญการดูแลส่ิงแวดล้อมในกระบวนการและส่ิงแวดล้อมภายนอกโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมส่ิงแวดล้อมให้เท่าเทียม

มาตรฐานสากลมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัยเพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้หลักปฏิบัติ 5 R ได้แก่ Reduce, 

Reuse, Recycle, Repair และ Reject สู่กิจกรรม ภายใต้โครงการ “TAKUNI Care” โดยมีกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปลูกจิตส�านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 Reduce  :   เป็นการลดการสร้างขยะ เช่น มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดเติม (Refill)

 Reused  :   ช่วยยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น มีการน�ากลับมาใช้ซ�้า

 Recycle  :  เป็นการน�าขยะที่คงรูป มีการย่อยสลายได้ยากไปผ่านกระบวนการผลิตขึ้นใหม่

  Repair    :   เป็นการน�าสิ่งของท่ียังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถน�ามาใช้ใหม่ได้

 Reject    :   เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย
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กิจกรรมขยะแลกบุญ วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject) และมีเป้าหมายสู่โครงการ

ขยะเหลือศูนย์” (zero waste) อีกทั้งสร้างรายได้จากการแยกขยะ ประหยัดรายจ่ายโดยการน�ากลับมาใช้ซ�้า หรือซ่อมแซมให้คงสภาพในการใช้งานทั้งนี ้

รายได้ที่ได้จากการแยกขยะนาสมทบทุนในการบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านนทภูมิ

กิจกรรมนำ้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพ

เป็นการน�าเศษอาหารมาผ่านกระบวนการหมักจนเกิดเป็นน�้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก วัตถุประสงค์

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด ได้แก่ น�้ายาล้างจาน น�้ายาถูพื้น น�้ายาล้างห้องน�้า 

และผงซักฟอก เป็นต้น และสามารถน�าไปจ�าหน่ายในกิจกรรม ตลาดนัดTAKUNI ให้กับผู้สนใจได้อีกด้วย

บริษัทฯมีนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยมีการก�าหนดให้เป็นKPIของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากท่ีสุด

อีกทั้งยังมีการติดประกาศเชิญชวนร่วมกันประหยัดน�้าประหยัดไฟฟ้า เช่น การเปิดน�้าใช้เท่าที่จ�าเป็นไม่เปิดไหลทิ้งหรือปล่อยให้ล้นหรือน�้าจากเหลือการใช้

ล้างจานถพูืน้สามารถใช้รดน�าต้นไม้ได้อกีและมาตรการประหยัดไฟฟ้าด้วยการปิดไฟ ปิดแอร์ คอมพวิเตอร์ เครือ่งใช้ไฟฟ้าในเวลาพกักลางวนั หรือไม่เสียบป๊ัก 

กระตกิน�า้ร้อนไว้ ตลอดวนัต้มน�า้ให้พอดกีบัปริมาณทีใ่ช้ หรือการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การท�าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

บริษัทฯมีมาตราการในการจัดการขยะอันตรายหรือขยะที่อาจก่อมลพิษทางระบบนิเวศโดยการเรียกคืนขยะอันตรายเพื่อท�าลายขยะนั้นโดย Third 

Party ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองตามที่กฎหมายก�าหนด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงาน mai Forum 2018 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�าปี ที่

จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยกิจกรรมการจัดงาน mai Forum 2018 นี้เป็นแบบ

อย่างของการจัดงานอีเว้นท์ที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดงานคร้ังนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าหรือรถยนต์

สาธารณะเพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทางและใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น รวมถึงได้ส่งเสริมในการซื้อเครดิตชดเชยการจัดงานจ�านวนทั้งสิ้น 24 ต้น

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามหลักการจัดงาน Carbon Neutral Event ซึ่งรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – 

อบก. ซึ่งถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนที่ถือเป็นแบบอย่างของผู้น�าในการจัดงานอีเว้นท์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สถิติแสดงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  2559 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท) 2561 (ล้านบาท)

 การใช็ไฟฟ้า  2.26 2.36 2.23

 การใช้น�้า  0.22 0.21 0.19 

 การใช้กระดาษ 0.08 0.07 0.06
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินธุรกิจการขนส่งของบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS กับรถขนส่งของบริษัทฯ 

ทุกคัน (อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองจ�ากกรมขนส่งทางบก) เพื่อช่วยในการควบคุมมาตรฐานการขับขี่ของพนักงานขับรถ เช่น ควบคุมความเร็วใน 

การขับขี่, ควบคุมระยะทางการขับขี่ หรือการไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ขณะจอด เป็นต้น โดยจะมีการรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว : 

Green Active) พัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการปลูกไม้ผล ไม้ดอก พืชผักสวนครัว เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นอีกทั้งต้นไม้ยังช่วยดูดซับก�๊าซค�าร์

บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส�าเหตุของก�ารเกิดภ�าวะโลกร้อนและยังช่วยดักจับอนุภาคมลพิษบางชนิดได้ เช่น ฝุ่นควัน นอกจากนั้นบรรดาพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้

ก็สามารถน�ามารับประทานได้ซ่ึงเป็นผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมีความปลอดภัยจากสารเคมีช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนและท่ีส�าคัญท�าให้

พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันในการปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัทฯ

สังคม (Social)
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯได้มีการบริหารงานอย่างรอบคอบมีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงานชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อม

อย่างไรพร้อมทั้งหามาตรการป้องกันก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯได้จัดท�ากลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์อย่างเหมาะสมส�าหรับเป็นช่องท�างให้ผู้ที่เชื่อว่า

สิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่านช่องทาง

ช่องทางที่ 1 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยจดหมายทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และส่งมาได้ที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 140/1 ซ.นาวีเจริญทรัพย์ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ช่องทางที่ 2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : auditcom@takuni.com

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

บริษัทฯตระหนักถึงความเท่าเทียมกันจึงให้มีการจ้างงานเพศชายและเพศหญิงโดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และโอกาส

• TAKUNI ร่วมออกบูธ mai FORUM 2018  ณ ห้องบางกอก 

 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท 

 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

• Carbon Neutral Certificate จากองค์การบริหาร  

 จัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอยางเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน 

ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร และการพัฒนาบุคลเพื่อยกระดับการท�างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาระบบการท�างานการที่ธุรกิจ

จะขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จได้นั้น องค์ประกอบส�าคัญคือการมีพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา

บุคลากรโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความเท่าเทยีมกันจงึให้มีการจ้างงานเพศชายและเพศหญงิโดยปฏิบตัต่ิอกนัด้วยความเสมอภาคในสิทธ ิหน้าท่ี ความรับผดิชอบ 

และโอกาส

บริษัทฯได้ด�าเนินการจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (CareerPath) สมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledgecompetency)

สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skillcompetency) โดยประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึง และรับทราบโดยทั่วกัน

 บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 ผู้บริหารปัจจุบันมี 6 คน                                        ปัจจุบันพนักงานมี 393 คน

       ชาย 3 คน          หญิง 3 คน                                ชาย 297 คน            หญิง 96 คน

• บริษัทฯเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนการ

 สร้างอาชีพให้กับผู้พิการให้มีรายได้พึ่งพา

 ตนเองได้ลดภาระครอบครัวและสังคม

Knowledge Development and Skill Training for Professional Excellence 

 การฝึกอบรมพนักงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

 อบรมภายในองค์กร 9 ครั้ง 63 ครั้ง 42 ครั้ง

 อบรมภายนอกองค์กร 54 ครั้ง 48 ครั้ง 34 ครั้ง

• ตรวจสุขภาพประจ�าปี 2561

สถิติแสดงวันลาของพนักงาน 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
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กิจกรรมแบ่งฝันปันน้าใจ บ้านนนท์ภูมิ
เมื่อ 24 ส.ค. 61 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม ได้ก�าหนดจัดโครงการ 

“สานฝัน ปันน�้า ใจ” ให้กับผู้พิการมูลนิธิบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

ท�าความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กๆผู้พิการซึ่ง มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นก�ารแบ่งเบาภาระของรัฐด้วย

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ช่วยเหลอืสนับสนนุกจิกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายใน

กจิกรรมในเชิงเศรษฐกจิ การท�าให้เกดิความเข้มแขง็ของหน่วยงาน บริษัทฯ ร่วมกับ mai เป็นส่วนหน่ึง

ในการผลักดันโครงการ “สานพลัง.........พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” โดยมอบทุน

ทรัพย์สนับสนุนการด�าเนินโครงการฯซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้มีความรู้

ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งอย�่างถูกต้องเพื่อเป็นก�ารเพิ่มอัตร�ารอดชีวิตและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยบริษัทฯเล็งเห็นประโยชน์อันมหาศาลในโครงการน้ี

นอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ขาดแคลนก�าลังใจยงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ภาครัฐ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ

การเช่ือมโยและการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและการส่งเสริม

วฒันธรรมอนัดงีามและค่านยิมขององค์กร มีการถ่ายทอดนโยบายลงไปยังพนักงานเพือ่ให้พนักงาน

ได้แสดงออกทางความคิด (Leadership) กล้าพูด กล้าคิด กล้าท�า ซึ่งออกมาจากภายในก่อให้

เกิดการยอมรับปฏิบัติตามโดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือฐานะท�าให้เกิดการเรียนรู้ตามกันน�า

ไปต่อยอดใช้ได้ดงัเช่นผู้น�าต้องสร้างผูน้�าและสนับสนุน (Empowerment) การให้ความเช่ือม่ันให้โอกาสกับผู้คนในการสร้างพลังและเสริมศกัยภาพจากความคิด 

ทัศนคติ สู่ทักษะฝีมือ ลงมือปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง

• บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการศึกษาภาครัฐ โดยเป็น  

วิทยากรฝึกอบรมความรู้ทางด้าน NDT

• พนักงานฝึกทักษะในการปฏิบัติงานด้าน NDT

 เพื่อพัฒนาทักษะในการท�างาน
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• ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง 

• พนักงาน และผู้บริหารเล่นแข่งขันกีฬา

• พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ให้กับอาคาร TAKUNI

• สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

• CEO มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัติให้แก่บุตรพนักงาน

• พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับ

อาคาร TAKUNI
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและช�าระแล้ว 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ธันวาคม  2561  ประกอบด้วย

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) ร้อยละ

 1 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 152,610,002.00 19.08

 2 นายฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ 129,709,401.00 16.21

 3 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 129,472,993.00 16.18

 4 นายภูรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร 13,320,000.00 1.67

 5 นายสมชาย กิตติดุษฎีธรรม  9,100,000.00 1.14

 6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 7,014,112.00 0.88

 7 นายจ�าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 6,572,500.00 0.82

 8 นางสาวนิสิตา สิงห์หา 5,720,000.00 0.72

 9 นายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล 5,629,300.00 0.70

 10 นายธเนศร์ เจริญชัย 5,580,900.00 0.70

 11 บริษัท  ยูไนเต็ด ชาเตอร์ จ�ากัด 5,000,000.00 0.63

 12 นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 4,159,200.00 0.52

 13 นางจินตนา อนันต์ประกฤติ 4,000,000.00 0.50

 14 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,000,000.00 0.50

 15 นางสุวิมล ยิ่งธนพิบูลย์ 4,000,000.00 0.50

  รวม  314,111,592.00 60.75

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย 

โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก�าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ 

มีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลจะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมัุตจิากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษทัมอี�านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลได้ และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

 ผลการด�าเนินงานปี ก�าไรสุทธิ จ�านวนหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผล จ�านวนเงิน % การจ่ายเงินปันผล  

  (เฉพาะกิจการ) ที่จ่ายเงินปันผล ต่อก�าไรสุทธิ (%) (หน่วย : บาท)  

 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
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TAKUNI  Organization 
 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561 มีโครงสร้างการจัดการดังนี้
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่  คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน

 • กรรมการอิสระ  3 ท่าน (ร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ)

 • กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)  2 ท่าน (ร้อยละ 28  ของกรรมการทั้งคณะ)

 • กรรมการ  2 ท่าน (ร้อยละ 28  ของกรรมการทั้งคณะ)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

 ชื่อ – สกุล ประเภทกรรมการ วันที่ได้รับตำาแหน่ง ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
    บทบาทหน้าที่และ
    ทักษะของการเป็นกรรมการ1/

 1. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ /  ครั้งที่ 1  19/12/2555 DCP / RCP

   ประธานกรรมการ / ครั้งที่ 2  17/4/2557

   กรรมการตรวจสอบ / ครั้งที่ 3  26/4/2559

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 4  23/4/2561

 2. นายเจริญ  ประจ�าแท่น กรรมการอิสระ /  ครั้งที่ 1  19/12/2555 DAP / DCP / ACP / QFR

   ประธานกรรมการตรวจสอบ / ครั้งที่ 2  4/4/2556

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 3  27/4/2558

    ครั้งที่ 4  26/4/2560 

 3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ /  ครั้งที่ 1  3/5/2559 DAP

   ประธานกรรมการสรรหาฯ / ครั้งที่ 2  23/4/2561

   กรรมการตรวจสอบ 

 5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) ครั้งที่ 1  26/3/2550 DAP

   ประธานกรรมการบริหาร /  ครั้งที่ 2  17/4/2557

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ครั้งที่ 3  26/4/2560

   ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต

   และคอร์รัปชั่น

 6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ / ครั้งที่ 1  26/3/2550 DAP

   กรรมการบริหาร ครั้งที่ 2  27/4/2558 

    ครั้งที่ 3  26/4/2560 

 7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /  ครั้งที่ 1  19/12/2555 DAP / DCP / CSP / EDP

   กรรมการบริหาร ครั้งที่ 2  4/4/2556

    ครั้งที่ 3  26/4/2559

    ครั้งที่ 4  23/4/2561 

 8. นายสมชัย    ก้านบัวแก้ว  กรรมการ / ครั้งที่ 1  26/4/2559 DAP

   กรรมการบริหาร 

โดยมี  นางสาวธนษา   กิตติรดานันท์  ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม
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 หมายเหตุ : 1/  

DAP  = Director Accreditation Program

DCP = Director Certification Program

RCP = Role of the Chairman Program

ACP = Audit Committee Program

CSP = Company Secretary Program

QFR = Improve the quality of financial reporting

 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ

ตราส�าคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  และกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ชื่อ – สกุล   จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งการประชุม

  การประชุมคณะ การประชุมคณะ การประชุมคณะ การประชุมคณะ คณะกรรมการอิสระ

  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กรรมการบริหาร (จำานวน 3 ท่าน)

  (จำานวน 7 ท่าน) (จำานวน 3 ท่าน) พิจารณาค่าตอบแทน (จำานวน 4 ท่าน)

    (จำานวน 3 ท่าน)

  จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม

  ทั้งปี 12 ครั้ง ทั้งปี 7 ครั้ง ทั้งปี 3 ครั้ง ทั้งปี 13 ครั้ง ทั้งปี 2 ครั้ง 

 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 ตรีวีรานุวัฒน์ 12/12 - - 12/13 -

 5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 12/12 - - 4/131/ -

 6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 12/12 - - 12/13 -

 7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว  12/12 - - 12/13 -

            

  หมายเหตุ : 1/ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ลาอออกจากคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
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เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธนษา กิตติรดานันท์ 

ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่ดังนี้

จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1.1 ทะเบียนกรรมการ 

 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท  

 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

   บทบาทหน้าที่และ

   ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท1/

 1. นางสาวธนษา  กิตติรดานันท์ เลขานุการบริษัท CSP / CRP / ACPG

หมายเหตุ : 1/  

CSP Company Secretary Program

CRP Company Reporting Program

ACPG Anti-Corruption: The Practical Guide

ค่าตอบแทนกรรมการ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยก�าหนดค่าตอบแทนดังนี้

 • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 23  เมษายน  2561  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2561 ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน / คน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน

 ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท ไม่มี

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ไม่มี

 กรรมการอิสระ 25,000 บาท ไม่มี

 กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร ) ไม่มี 10,000 บาท

 กรรมการ  ไม่มี 10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน  ค่าเบี้ยประชุม  เงินบ�าเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000  บาทถ้วน



41

ส�าหรับในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบ

ค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้ 

 ชื่อ – สกุล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำาเหน็จกรรมการ รวม

   กรรมการ (ผลประกอบการปี 2561) (บาท) 

 1. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค 360,000.00 - 96,491.00 456,491.00

 2. นายเจริญ ประจ�าแท่น 360,000.00 - 96,491.00 456,491.00

 3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ 300,000.00 - 96,491.00 396,491.00

 4. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00

 5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00

 6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ - 120,000.00 52,631.00 172,631.00

 7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว - 120,000.00 52,631.00 172,631.00

  รวม  1,020,000.00 480,000.00 499,997.00 1,999,997.00

 • ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น

 - ไม่มี

ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

 1. นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

    รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /

    รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน /

    รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน�้ามันและแก๊ส /

    รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป /

    รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 2. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 3. นายอุดม  มีพวงผล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ

 4. นางสาวฉัตรประภา  จันทร์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง

 5. นางฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 6. นายทศพล ผลิตาภรณ์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

       



42

ANNUAL
REPORT 2018

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2561  และ 2560บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

และผลตอบแทนอื่น ดังนี้

         ( หน่วย : ล้านบาท )

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 (14 ท่าน) ปี 2560 (12 ท่าน)

 ค่าตอบแทน  

 เงินเดือน 28.18 23.63

 โบนัส 1.88 1.65

 ค่าตอบแทนอื่น  

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1/ 0.27 0.25

 รถประจ�าต�าแหน่ง มี มี

 รวม 30.33 25.53

หมายเหตุ : 1/ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2  ของเงินเดือน  ส่วนบริษัท ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 (ขึ้นอยู่กับอายุการท�างาน) ของเงินเดือนพนักงาน  

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)  มีดังนี้ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 ฝ่ายงาน  จำานวนพนักงาน (คน)

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560

 ฝ่ายขาย 4 7

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 6

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 17 20

 ฝ่ายจัดซื้อ 2 2

 ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 2

 ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 2 2

 ฝ่ายคลังก๊าซ 11 11

 ฝ่ายเลขานุการบริหาร 1 1

 ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ 1 -

 โครงการก่อสร้างคลังก๊าซ 7 -

 รวม 53 51
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บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ฝ่ายงาน  จำานวนพนักงาน (คน)

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 12 11

 ฝ่ายวิศวกรรม - -

 ฝ่ายคลัง  1 7

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 1

 รวม 20 19

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ากัด

 ฝ่ายงาน  จำานวนพนักงาน (คน)

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560

 ฝ่ายบริหาร 3 10

 ฝ่ายปฏิบัติการ 111 93

 ฝ่ายธุรการ 23 12

 ฝ่ายความปลอดภัย 1 1

 ฝ่ายขาย 6 9

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 3 -

 รวม 147 125

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด

 ฝ่ายงาน  จำานวนพนักงาน (คน)

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560

 ฝ่ายจัดส่ง 27 28

 ฝ่ายความปลอดภัย 1 -

 รวม 28 28
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บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  จ�ากัด (มหาชน) 1/

 ฝ่ายงาน  จำานวนพนักงาน (คน)

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560

 เลขานุการ 1 1

 ฝ่ายการตลาด 1 1

 ฝ่ายก่อสร้าง 278 197

 ฝ่ายบัญชี/การเงิน 7 5

 ฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง 6 6

 ฝ่ายประเมินราคา 7 7

 ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 2 2

 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 12 10

 ฝ่ายเขียนแบบ 19 16

 ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 2

 รวม 335 247

หมายเหตุ : 1/ เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2559 โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ถือหุ้นใน

อัตราร้อยละ 36.64

บริษัท  เจ เค อี ซี จ�ากัด 1/

 ฝ่ายงาน  จำานวนพนักงาน (คน)

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560

 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 3 2

 ฝ่ายบัญชี/การเงิน 2 1

 ฝ่ายควบคุมโครงการ 3 1

 ฝ่ายก่อสร้าง 35 23

 รวม 43 27

หมายเหตุ : 1/  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 73.71

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 626 คน และ 497 คน ตามล�าดับ โดยได้จ่าย 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ�านวนรวม 222.66 ล้านบาท  

ละ 155.87 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี –

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการเสริมสร้างทักษะความช�านาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดการฝึกอบรม

พนักงานอย่างสม�่าเสมอ โดยได้มีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีท้ังในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่  

และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ  โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานของพนักงานแต่ละแผนก 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท 
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สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างกัน

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นใน 

  บริษัทรวมร้อยละ 51.44 ของทุนช�าระแล้วและคุณประเสริฐด�ารงต�าแหน่งประธาน  

  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ  ในบริษัท

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วีรา คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ  

 (สถานีบริการก๊าซ) ตรีวีรานุวัฒน์  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

 

 บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จ�ากัด

 (สถานีบริการก๊าซ)

 บริษัท มิดเดิลจี จ�ากัด 

 (สถานีบริการก๊าซ)

 บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จ�ากัด  คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเป็นน้องชายของคุณประเสริฐ  

 (สถานีบริการก๊าซ) ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
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 ประเภทของรายการ บุคคลที่มีความเกี่ยวโยง รายละเอียดของรายการ ขนาดของรายการ ความเห็นของ

    (ล้านบาท) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2560 2561 

 รายได้ - มิดเดิลจี TG จ�าหน่ายก๊าซ LPG 13.78 17.09 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้า 

 จากการจ�าหน่ายแก๊ส  ให้กับบุคคลที่มีความ   ตามปกติ โดยราคาจ�าหน่ายประกอบด้วย  

   เกี่ยวโยงดังกล่าว   2 ส่วน คือ ค่าน�้าก๊าซและค่าขนส่ง

   - ปราณี ปิโตรเลียม  6.18 9.54 โดยค่าน�้าก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จ�าหน่าย 

      ให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่งเป็นไปตาม 

      อัตราท่ีบริษัทก�าหนดไว้ตามระยะทางกับ 

  - เอส วี พี กัลปพฤกษ์   4.51 3.99 ลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม ่

    ปิโตรเลียม    แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น

      

      คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายการ 

      ดงักล่าวแล้ว และมีความเหน็ว่าการท�ารายการ  

      ดงักล่าว มคีวามเป็นธรรมและเหมาะสม เป็น  

      ไปตามการค้าโดยปกติ  

 รายได้ - วีรา GG ให้บริการขนส่งก๊าซ 0.15 0.17 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้า 

 ค่าขนส่ง  LPG  ให้กับบคุคลท่ีม ี   ตามปกต ิค่าขนส่งเป็นไปตามอตัราทีบ่ริษทั  

   ความเกี่ยวโยงดังกล่าว   ก�าหนดไว้ตาม ระยะทางกับลูกค้าทุกราย 

      และมีเง่ือนไขทางการค้าไม่แตกต่างกบัการค้า 

      กับลูกค้ารายอื่น

      คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายการ  

      ดงักล่าวแล้ว และมีความเหน็ว่าการท�ารายการ  

      ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม  

      เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
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 ประเภทของรายการ บุคคลที่มีความเกี่ยวโยง รายละเอียดของรายการ ขนาดของรายการ ความเห็นของ

    (ล้านบาท) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2560 2561

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้า

ตามปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้ง

ระบบแก๊ส เป็นไปตามอัตราที่บริษัทก�าหนด

ไว้กับลูกค้าทกุราย และมีเง่ือนไขทางการค้า

ไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายการ

ดงักล่าวแล้ว และมีความเหน็ว่าการท�ารายการ

ดงักล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็น

ไปตามการค้าโดยปกติ

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้า

ตามปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตาม

อัตราที่บริษัทก�าหนดไว้กับลูกค้าทุกราย 

และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการ

ค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายการ 

ดงักล่าวแล้ว และมีความเหน็ว่าการท�ารายการ

ดงักล่าว มคีวามเป็นธรรมและเหมาะสม เป็น 

ไปตามการค้าโดยปกติ 

การท�ารายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะ

การท�าธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญ

พนักงานของสถานีบริการซึ่งเป็นลูกค้า

ของบริษัทเข้าร่วม เป็นไปตามอัตราที่บริษัท

ให้บริการลูกค้ารายอื่น และมีเง่ือนไขทาง 

การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายการ 

ดงักล่าวแล้ว และมีความเหน็ว่าการท�ารายการ

ดงักล่าว มคีวามเป็นธรรมและเหมาะสม เป็น 

ไปตามการค้าโดยปกติ

รายได้ ค่าสินค้า

และบริการ

รายได้ ค่าสินค้า

และบริการ

รายได้อื่น

- มิดเดิลจี

- มิดเดิลจี

- วีรา

- ปราณี ปิโตรเลียม

- เอส วี พี กัลปพฤกษ์ 

ปิโตรเลียม

- มิดเดิลจี

- เอส วี พี กัลปพฤกษ์ 

ปิโตรเลียม

TT ขายอะไหล่อุปกรณ์

ระบบแก็สให้บุคคลที่มี

ความเกี่ยวโยงดังกล่าว

RE  ให้บริการตรวจสอบ 

ระบบความปลอดภัย

กับบุคคลที่มีความเกี่ยว

โยงดังกล่าว

TG ให้บริการอบรม

พนักงานบรรจุแก๊ส 

ให้แก่บริษัทดังกล่าว

0.077

0.006

0.012

0.006

0.005

0.002

0.053

0.006

0.005

0.006

0.006

-

-
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.254และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและ 

น�าเสนอรายงาน ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 253โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่าง สม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบ 

งบการเงินและแสดง ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าม ี

การบันทึกข้อมูล ทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ี 

ผิดปกติอย่างมีสาระ ส�าคัญโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน

ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า

งบการเงินของบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

    (นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

  (นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
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78.24

1,405.03

4.62

57.22

คำาอธิบายฐานะทางการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

คำาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
ผลการดำาเนินงาน

กลุ่มบริษทัประกอบธรุกจิจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธรุกจิอืน่ๆ ท่ีเกีย่วเน่ือง ผ่านการบริหารจดัการของบริษัท และบริษทัย่อย โดยสามารถจ�าแนก

ได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว การติดตั้งระบบก๊าซ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และ

การให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้นจ�านวน 2,277.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จ�านวน 1,925.12 ล้าน

บาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในปี 2561 จ�านวน 1,405.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้

จ�านวน 1,079.05 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.21 ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท รายได้จากการจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว และรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.97 และร้อยละ 61.69 ของรายได้รวมตาม

ล�าดับ 

1. รายได้
การจำาหน่ายก๊าซ LPG

รายได้จากการขายก๊าซ LPG ถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2561 ปริมาณขายแก๊สโดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 2.27% ใน

ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน  รายละเอียดการจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�าหรับปี 2560 และปี 2561 แสดงได้ดังนี้ 

รายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท
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การรับเหมาก่อสร้าง

การบริการขนส่ง

หน่วย : ล้านบาท
2560 2561

การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย

การติดตั้งระบบแก๊ส

การจัดจ�าหน่าย LPG

1,079.05

773.35

3.49
12.01

รวม 1,925.12 รวม 2,277.55

12.01

773.68
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3,571

ราคาขายเฉลี่ยต่อตันที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับราคาขายก๊าซ LPG ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานประกอบกับนโยบายของบริษัท

ที่ไม่ใช้การแข่งขันทางด้านราคา ในขณะที่ปริมาณขาย LPG ในภาคขนส่งลดลง 13.10% ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายแก๊สของผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิง

มาตรา 7 ในภาคขนส่งโดยรวมที่ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากขึ้น ท�าให้ปริมาณขาย LPG 

ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น 47.31% และ 120.95% ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อรักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของบริษัท รายละเอียดการ

จ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�าหรับปี 2560 และปี 2561 แสดงได้ดังนี้  

 หน่วย : ตัน ปี 2560 ปี 2561

 ปริมาณจ�าหน่ายก๊าซ LPG 43,166 42,184

 ราคาขายต่อตัน 17,916 18,341

กลุ่มบริษัทคาดว่าปริมาณการใช้ LPG ในภาคขนส่งจะยังคงลดลง เนื่องจากมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึ้นและกลไกตลาด

ของราคาพลังงานกระทบต่อความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่ง ทัง้นีบ้ริษัทยังคงนโยบายขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มภาคอตุสาหกรรมและภาคครวัเรอืนมากขึน้ 

เพื่อรักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของบริษัท

ปริมาณขายก๊าซแยกตามประเภทลูกค้า
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 โรงบรรจุ

สถานีบริการ
32,496

6,117

37,399

4,151

1,616

รวม 43,166 รวม 42,184
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การบริการขนส่ง
ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการให้บริการขนส่งภายในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก โดยรายได้ค่าขนส่งในปี 2561 จ�านวน 48.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

ที่มีอยู่จ�านวน 39.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.67 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการขนส่ง LPG แก่บริษัทแม่และให้บริการขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึ้น

ส�าหรับรายได้ค่าบริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2561 จ�านวน 15.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้จาก

การให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มีอยู่จ�านวน 12.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.06 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการขนส่งแอมโมเนียเพื่อทดแทนรายได้

ขนส่ง LPG ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวในงบการเงินรวมส�าหรับปี 2561 จ�านวน 11.50 ล้านบาท 

การรับเหมาก่อสร้าง
ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทได้รับงานก่อสร้างด้านน�้ามัน

และแก๊สเพิ่มขึ้น จึงรับรู้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�านวน 1,405.03 ล้านบาทเพิ่มขึ้น จ�านวน 325.98 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 32.38% 

ทั้งนี้ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้รับรู้รายได้งวดสุดท้ายพร้อมทั้งส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2560 แล้ว 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างด้านน�้ามันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จ�านวน 

2,744.37 ล้านบาท รวมทั้งได้รับการจ้างงานใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 อีกจ�านวน 43.81 ล้านบาท 

การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เพิ่มขึ้นเป็น 78.24 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีรายได้

จากการให้บริการจ�านวน 57.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.74  เนื่องจากการกลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ไปยังภูมิภาคตะวันออก เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทดสอบโดยไม่ท�าลาย (Non – Destructive Testing) จากเดิมที่กลุ่มบริษัทเน้นการให้บริการ

ทดสอบตามกฎหมาย (Legal Testing) เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้

รายได้ค่าบริการขนส่ง
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รายได้อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทส�าหรับปี 2561 จ�านวน 15.24 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น ก�าไรจากการขายสินทรัพย ์

ที่เลิกใช้งานแล้ว และรายได้จากการให้เช่าคลังเพื่อเก็บส�ารองก๊าซ LPG

2. ต้นทุนขาย/บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
การจำาหน่ายก๊าซ LPG

บริษัทฯ มีต้นทุนขายที่ส�าคัญได้แก่ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง และค่าบริการผ่านคลัง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราก�าไร 

ขั้นต้นส�าหรับการจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ไม่เน้นการตัดราคาขาย รวมทั้งใช้การวางแผนการรับสินค้าเข้าคลังและจัดส่งให้ลูกค้า

เพื่อประหยัดต้นทุน ท�าให้ค่าบริการผ่านคลังลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15.78 

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ซึ่งประกอบด้วย ค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเสื่อมราคา  บริษัทฯ มีค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561  จ�านวน 75.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของรายได้จากการจ�าหน่ายแก๊ส เพิ่มขึ้น 10.13 ล้านบาทจากปีก่อนที่มี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน 65.40 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.03 

ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 จากปีก่อนเนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึกหนี้สูญ

ส�าหรับลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่อง เพิ่มขึ้นจ�านวน 1.42 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 เท่ากับ 0.80 % ไม่แตกต่างจาก 

ปีก่อน 

การบริการขนส่ง
ต้นทุนในการให้บริการขนส่ง ประกอบด้วย ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา และค่าเสื่อมราคารถขนส่ง 

โดยสัดส่วนต้นทุนบริการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 ไม่แตกต่างจากปีก่อน ท้ังน้ีในระหว่างปี 2561 มีการจ�าหน่ายรถขนส่งก๊าซ LPG 

ที่เกินความต้องการใช้งาน ส่งผลต่ออัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32.39 ของรายได้จากการบริการ จากปีก่อนที่มีอัตรา

ก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 9.64 ของรายได้จากการให้บริการ

การรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนหลักได้แก่ ต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้าง ต้นทุนค่าแรงงาน ทั้งส่วนของพนักงานและ

ค่าจ้างเหมา ต้นทุนค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ โดยต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้างและค่าแรงงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

83.34 ของต้นทุนค่าบริการทั้งสิ้น  ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจ�านวน 8.62 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.19 จากปีก่อน โดยมี

ค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 5.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.91 จากปีก่อน เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจ�าป ี

และเพิ่มจ�านวนบุคลากรเพื่อรองรับงานก่อสร้างท่ีได้รับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 5.58 ของรายได้จาก 

การบริการจากปี 2560 ท่ีมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 4.90 ของรายได้จากการบริการซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ

ก่อสร้างอย่างก้าวกระโดด

การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่าวัสดุส้ินเปลือง 

เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.86 ของต้นทุนในการให้บริการ ทัง้น้ีในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิม่ข้ึนเพือ่รักษาคุณภาพ 

ของบุคลากร ประกอบกับจ�านวนบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ท�าให้ค่าใช้ในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.42  ทั้งนี้อัตราก�าไรจากการ

ด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1.75 % ของรายได้จากการบริการ จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานเนื่องจากเป็นช่วงแรกของการลงทุน

ขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออก ซึ่งยังไม่สามารถหาลูกค้าได้เพียงพอกับต้นทุนคงที่
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3. ความสามารถในการทำากำาไร
กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2561 ตามงบการเงินรวมจ�านวน 248.42 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 10.91% ของรายได้จากการขายและให้บริการ 

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ท่ีมีก�าไรข้ันต้นรวมจ�านวน 190.47 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็น 9.89% ของรายได้จากการขายและให้บริการ เน่ืองจากความสามารถใน 

การบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ LPG และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2561 จ�านวน 32.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ท่ีมีจ�านวน 25.35 ล้านบาท คิดเป็น 

การเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.74 เนื่องจากอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน�้ามันและแก๊สอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเติบโต 

สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงท�าให้อัตราก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน
                                    หน่วย : ล้านบาท  

  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง

 สินทรัพย ์      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 212.68 347.12 (134.44)

 เงินลงทุนชั่วคราว 59.90 40.65 19.25

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 255.88 263.44 (7.56)

 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 286.04 86.38 199.66 

 สินค้าคงเหลือ  308.56 31.94 276.62

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 37.35 9.69 27.66

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  22.28 116.67 (94.39)

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  564.97 524.06 40.91

 ค่าความนิยม 19.38 19.38 -

 สินทรัพย์อื่น 146.59 96.79 49.80

 รวมสินทรัพย์  1,913.63 1,536.12 377.51

 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ      

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   346.27 224.78 121.49

 เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 385.02 161.20 223.82

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 241.52 228.22 13.30

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5.93 4.96 0.97

 หนี้สินอื่น                  46.04  39.96 6.08

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 888.85 877.00 11.85

 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,913.63 1,536.12 377.51
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สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,913.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสินทรัพย์จ�านวน จ�านวน 1,536.12 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 24.58 เนื่องจาก

 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 134.44 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทลงทุนซ้ือท่ีดินส�าหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้บริการ มีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน และจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมทั้ง

ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนชั่วคราวจ�า 20 ล้านบาท

 - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ เพิ่มขึ้นจ�านวน 199.66 ล้านบาท เนื่องจากงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างน�้ามันและแก๊สที่รับรู้รายได้ตาม

ความส�าเร็จของงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 - สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 276.62 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีจ�านวน 31.94 ล้านบาท เป็น 308.56 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากมี

การสั่งซื้อวัตถุดิบส�าหรับงานก่อสร้าง ประกอบกับการจัดประเภทที่ดินมูลค่า 93.45 ล้านบาทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินค้าคงเหลือรวม

ทั้งซื้อที่ดินมูลค่า 41.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด โดยได้วางแผนการพัฒนาที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

 - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลงจ�านวน 94.39 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทที่ดินไปเป็นสินค้าคงเหลือ

 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ�านวน 40.91 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานให้บริการรับ

เหมาก่อสร้างและบริการทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 1,024.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีหนี้สินรวม 659.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

55.48  เนื่องจาก

 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 121.49 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการที่ค้างจ่ายซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่

รับรู้ตามสัดส่วนงานที่ท�าเสร็จในระหว่างงวด

 - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าจากงานก่อสร้างน�้ามันและแก๊ส เพิ่มขึ้นจ�านวน  223.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับเงินล่วงหน้าเมื่อเริ่มงาน

โครงการก่อสร้างใหม่ใกล้ช่วงสิ้นงวด  

 - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึนจ�านวน 13.30 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 

59.18 ล้านบาท เพื่อเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนในการด�าเนินงาน (ได้จ่ายช�าระคืนแล้วในเดือนมกราคม 2562) โดยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีการจ่ายช�าระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จ�านวน 45.88 ล้านบาท ตามก�าหนดช�าระ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 888.85 ล้านบาทโดยเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จ�านวน 808.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากสิ้นปี 2560 ที่มีจ�านวน 804.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47  เนื่องจากก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจ�าปี 2561 จ�านวน  30.71 ล้าน

บาท และ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ�านวน 28.00 ล้านบาท
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

  ความเห็น  
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐาน ะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด�าเนินงานรวมและ  

ผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตาม    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

 • งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 • งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

 • งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  

ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตาม ข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก�าหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ  เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะ กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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 1) การด้อยค่าของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบญัชี

ที่ ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คลังแก๊ส

และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 80.86 

ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 8.89 และร้อยละ 4.23 ของมูลค่ารวมของ

สินทรัพย์ใน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ตามล�าดับ

เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมจ�าหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลง 

บริษัท มีความเส่ียงที่มูลค่าตามบัญชีของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่

เก่ียวข้อง จะมีมลูค่าสูงกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มลูค่าท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ คืนของคลังแก๊สค�านวณโดยวิธีมูลค่าจากการใช้ซึ่งวิธีดังกล่าว

ใช้ ดุลยพินิจของผู้บริหารในการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด  โดย

ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

 • อัตราการเติบโต

 • อัตราก�าไรขั้นต้น

 • อัตราคิดลด

มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ก�าหนดให้ ผู้บริหารมีหน้าท่ีทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 

 เมือ่มีข้อบ่งช้ีว่าสินทรพัย์อาจเกดิการด้อยค่าและการทดสอบการ ด้อยค่า

นัน้จดัท�าในระดบัของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกดิเงินสด ผูบ้ริหารก�าหนด 

ให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ส่วนงาน ธุรกิจจ�าหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลียม ค่าเผื่อการด้อยค่าจะรับรู้ในงบก�าไร ขาดทุนเมื่อมูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่า จะได้รบัคืน ผลจากการประเมนิ

ดงักล่าวได้ข้อสรุปว่า บริษทัไม่จ�าเป็น ต้องบันทึกค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรัพย์

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเร่ืองนี ้ เน่ืองจากมลูค่าตามบัญชีของ

คลังแก๊ส และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม และ

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนที่ค�านวณโดยวิธีมูลค่าจากการใช้ต้องใช้ 

ข้อสมมติฐาน ท่ีส�าคัญซึ่งข้ึนอยู่กับดุลยพินิจที่ส�าคัญของผู้บริหาร

เกี่ยวกับผลการ ด�าเนินธุรกิจในอนาคตและอัตราคิดลดที่ใช้คาดการณ์

กระแสเงินสด ในอนาคต

ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่าท่ีจัด

ท�าโดยผู้บริหาร และประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ส�าคัญ

และวธิกีารทีผู่บ้รหิาร ใช้ในการค�านวณมูลค่าจากการใช้ รวมถงึวธิกีาร

ก�าหนดหน่วยสนิทรัพย์ที ่ก่อให้เกดิเงินสด ซ่ึงผู้บริหารได้พจิารณาส่วน

งานธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ท้ังหมดเป็นหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้

เกิดเงินสด

ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่าจากการใช้ ข้าพเจ้าได้ให้

ผู้เชี่ยวชาญของ ผู้สอบบัญชีท�าการประเมินความสมเหตุสมผลของวิธี

การที่ผู้บริหารใช้ในการ ประเมินมูลค่าจากการใช้ว่าเป็นวิธีการที่ถือ

ปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมที่ เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ รวมถึงประเมิน

ความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลด ที่ใช้ในการค�านวณ

ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบเพื่อประเมินความ

เหมาะสมของข้อ สมมติฐานและวิธีการท่ีใช้ในการก�าหนดมูลค่าจาก

การใช้ที่ค�านวณโดยผู้บริหาร 

ข้าพเจ้าทดสอบมูลค่าจากการใช้ดังต่อนี้

 • สอบถามเชิงทดสอบเกี่ยวกับแผนการเติบโตใน

อนาคตของบริษทั และข้อสมมตฐิานหลักและวธิกีารท่ีใช้ในการประมาณ

กระแสเงินสด เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ อัตราก�าไรขั้นต้น และ

เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 • วิเคราะห์ความอ่อนไหวที่มีต่อข้อสมมติฐานหลัก 

เช่น อัตราก�าไรขั้นต้น  และอัตราคิดลดที่อาจส่งผลต่อมูลค่าค่าเผื่อ

การด้อยค่าของสินทรัพย์

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อสมมติฐานท่ีใช้

ในการประเมินมูลค่าจากการใช้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และวิธีการท่ีใช้

โดย ผู้บริหารมีเหตุผลรองรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์
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2) การรับรู้รายได้สัญญาก่อสร้าง 

  อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.23 การรับรู้รายได้ 

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีทีส่�าคัญและ

การใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่น

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่เกิดจาก

การรับงานก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจดัหาวสัดแุละก่อสร้าง

ระบบน�า้มนัและแก๊สตาม อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท�าเสร็จ อตัราส่วน

ของงานก่อสร้างท่ีท�าเสร็จ ค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงาน

ก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันส้ินงวด กับต้นทุนงานก่อสร้างท้ังหมดที่

คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา 

มูลค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดก�าหนดจากการประมาณ

การต้นทุนท่ี จะเกดิขึน้ตามทีร่ะบใุนรายงานวตัถุดบิ แรงงานและค่าใช้จ่าย

โดยตรงกับงาน ก่อสร้าง ซ่ึงเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารใน

การประมาณต้นทุนงาน ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการ

แล้วเสร็จในแต่ละโครงการ

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเร่ืองการประมาณการต้นทุน

ก่อสร้างทัง้หมด และความเหมาะสมในการประเมินอตัราส่วนงานก่อสร้าง

ท่ีท�าแล้วเสร็จ โดยผู้บริหาร เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีสาระส�าคัญ 

รายได้จากธุรกิจบริการ รับเหมาก่อสร้างมีสาระส�าคัญคิดเป็นร้อยละ 

61.69 ของรายได้ทั้งหมดใน

งบการเงินรวม นอกจากนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร

มส่ีวนส�าคัญใน การใช้ดลุยพนิิจและตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัท�าประมาณ

การต้นทนุ และการ ประมาณข้ันความส�าเร็จของแต่ละโครงการ รวมถงึ

การพจิารณาการ ประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต

ของแต่ละโครงการ

ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการจดัท�างบประมาณ

ต้นทุนก่อสร้าง ท้ังหมดของแต่ละโครงการและวิธีท่ีผู้บริหารใช้ในการ

จัดท�าประมาณการต้นทุน ก่อสร้างซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในการประมาณ

อัตราส่วนงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จ

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของอัตราส่วนงานก่อสร้างที่

ท�าเสร็จ รวมถึง ประเมินความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ใน

การค�านวณต้นทุน ก่อสร้างและต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตลอด

จนทดสอบ การค�านวณรายได้

ข้าพเจ้าทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นโดยวิธีดังต่อไปนี้

 • การทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับ 

  ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน

 • การกระทบยอดต้นทุนจริง ท่ี เกิดข้ึนกับราย 

  ละเอียดสินค้าที่น�ามาใช้ในการก่อสร้างที่สามารถ  

  รับรู้เป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น 

 • การทดสอบความครบถ้วนของต้นทุนจริงทีเ่กิดขึน้

  โดยการทดสอบการตรวจตัดยอดค่าใช้จ่ายที ่

  เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 

ส�าหรับประมาณการต้นทุน ข้าพเจ้าสอบถามวศิวกรโครงการ

และทดสอบ ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างกับเอกสารประกอบ

รายการ เช่นสัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับต้นทนุการก่อสร้าง ใบเสนอซือ้ 

และรายละเอียดประมาณ การต้นทุน 

นอกจากนี้ข ้าพเจ ้าสอบถามผู ้บริหารและตรวจสัญญา

ก่อสร้างท่ีอาจมีผลข าดทุนเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อพิจารณาว่าการต้ัง

ส�ารองหนี้สินมีความเพียงพอ หรือไม่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบประเด็นในเรื่อง

ดังกล่าว

จากการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานหลัก

ท่ีผู้บริหารใช้มี เหตุผลรองรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์
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ข้อมูลอื่น  
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ

กิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงาน ของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ

ขดัแย้งทีมี่สาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่มีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดงักล่าว กับ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การ รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ

กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนนิงาน 

 ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ กรรมการมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท  ความ  

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจาก การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึง

รวม ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก

การ ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ รวมกัน

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า 

  จะเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได ้

  หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ 

  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผล    มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ 

  การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ 

  แทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต ่

  ไม่ใช่เพื่อ  วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที ่

  เกี่ยวข้อง    ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  

  และประเมิน ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 
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  ความสามารถของกลุ่ม  กิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบ    บัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง 

หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ    ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน

รายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบริษทัต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนือ่ง 

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการ 

  เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 

  กลุ่มกจิการ  เพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารับผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดแูลและการปฏิบติังานตรวจสอบ 

  กลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น

ที่มี นัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ ได้สื่อสารกับ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ เป็น

อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทีส่ื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมนียัส�าคัญท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน เฉพาะ

กจิการในงวดปัจจบัุนและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ ข้อบังคับไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน รายงานของข้าพเจ้าเพราะ

การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว                                                                                                                       

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

ณฐพร  พันธุ์อุดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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