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3. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัท
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ
การประกอบธุรกิจจําหนายกาซ LPG นั้น เปนธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุม และมีความเกี่ยวพันกับนโยบายของ
ภาครัฐคอนขางสูง เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบพลังงานเชื้อเพลิงของประเทศ จึงมีกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ เชน นโยบายการกําหนดราคากาซ LPG, การกําหนดอัตรานําสงเงินกองทุนเชื้อเพลิง, การกําหนด
อัตราการสํารองกาซ LPG รวมถึงการเขามาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหมๆ เปนตน ซึ่งในกรณีที่ภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายใดๆ ในอนาคต อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน การหา
รายได หรือการบริหารตนทุนของบริษัทได เชน
-

กรณีที่ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการสํารองกาซขั้นต่ํา อาจทําใหบริษัทตองหาสถานที่จัดเก็บสํารองกาซ
เพิ่ ม เติม ซึ่ ง ป จ จุ บัน บริ ษั ท ทํ า การสํ า รองก า ซที่ ค ลั ง เก็ บ กา ซของบริ ษั ท ที่ จั ง หวั ด พิจิ ต ร และอยูร ะหว า งการ
เตรียมการเปดใชคลังเก็บกาซของบริษัทที่จังหวัดปทุมธานี

-

กรณีที่ภาครัฐมีการอนุญาตใหมีผูคาเชื้อเพลิงมาตรา 7 ในดาน LPG เพิ่มขึ้นจากปจจุบันมีเพียง 17ราย อาจ
สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัททั้งในดานการจําหนาย รวมถึงการแขงขันในการจัดหา
กาซ LPG ระหวางผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันเพิ่มขึ้น

-

กรณีภาครัฐยกเลิกการใหใบอนุญาตผูคาเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แกบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการหารายไดของบริษัทไดในอนาคต

-

กรณีที่ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางราคากาซ LPG โดยปจจุบันเปนการโครงสรางราคาแบบกึ่งลอยตัว
กลาวคือ ภาครัฐกําหนดใหราคาขายสงคากาซ LPG หนาโรงกลั่นเปนราคาคงที่ตอเนื่องเปนเวลานานซึ่งปจจุบัน
อยูที่ 13.6863 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งต่ํากวาราคาตลาดโลกและใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกลไกในการบริหาร
จัดการซึ่งมีการทยอยปรับขึ้นอยางตอเนื่องทั้งนี้ หากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางราคากาซ LPG โดยมี
การปลอยลอยตัวเพิ่มขึ้นนั้นจะสงผลใหราคากาซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น และอาจสงผลใหบริษัทตองจัดหาแหลง
เงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงานได

-

กรณี ที่ ภ าครั ฐมี ก ารกํา หนดระเบี ยบขอ บั ง คั บ เพื่อ เพิ่ มเติ มเรื่ อ งระบบความปลอดภั ย ในการประกอบธุ รกิ จ
เกี่ยวเนื่องจากกาซ LPG เพิ่มขึ้น เชน การเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของคลังเก็บกาซ หรือรถขนสงกาซอาจ
สงผลใหบริษัทตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่มีอยูใหเปนไปตาม กฎระเบียบของภาครัฐ ซึ่งอาจทําให
ตองใชเงินลงทุนเพิ่มขึ้น เปนตน

-

กรณีที่ภาครัฐจํากัดการขอเพิ่มโควตาในการจําหนายกาซของบริษัทที่ปจจุบันอยูที่ 55,000 ตันตอป อาจสงผลตอ
ความสามารถในการเติบโตของรายไดของบริษัทในอนาคตได

อยางไรก็ตาม ผูบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาแมวาการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบดังกลาวขางตนนั้น อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทได แตเนื่องจากกาซ LPG ถือเปนหนึ่งในแหลงพลังงานเชื้อเพลิงที่สําคัญของ
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ประเทศ ทั้งในภาคการขนสง ภาคครัว เรือน และภาคอุตสาหกรรม ทําให กลุ มบริษัทเชื่อว าการเปลี่ยนแปลงกฏ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขตางๆ จะภาครัฐตองดําเนินการพิจารณาอยางรอบคอบ และใชเวลาในการพิจารณา
ทําใหกลุมบริษัท หรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
ตางๆ ได ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีการกําหนดใหผูรับผิดชอบในการติดตอกับหนวยงานราชการ เปนผูทําหนาที่ติดตาม
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ อยางใกลชิด
สําหรับเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตผูคามาตรา 7 นั้น ผูบริหารของบริษัทเชื่อวา โอกาสที่เกิดขึ้นอาจมีไดในระดับต่ํา
ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมา มิไดมีผูคามาตรา 7 รายใดที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นไดในกรณี
ที่ผูคามาตรา 7 มิไดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนด ใน 4 ประเด็นดังนี้
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาครัฐแจงเพิ่มเติม ณ วันไดรับอนุญาต โดยของบริษัทไดระบุไววาใหมีคลังจัดเก็บกาซเปน
ของตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. จัดสงรายงานการซื้อขายกาซตามกําหนดเวลาทางกฎหมาย
3. ทําการสํารองกาซตามปริมาณที่กําหนดซึ่งหากเกิดกรณีดังกลาวโดยทั่วไปแลว ภาครัฐจะทําการระงับใบอนุญาต
เป น การชั่ ว คราวจนกว า บริ ษั ท จะดํ า รงสถานะการสํ า รองก า ซให เ ป น ไปตามกํ า หนด มิ ไ ด ทํ า การเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตโดยทันที
4. เพิกถอนตามคําสั่งของรัฐมนตรี
ในสวนของการที่ภาครัฐจะจํากัดการเพิ่มโควตาในการจําหนายกาซของบริษัทโดยไมขยายเพิ่มขึ้นนั้น ผูบริหารของ
บริษัทเชื่อวาโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจมีไดในระดับต่ํา เนื่องจากตามนโยบายของภาครัฐจะตองจัดหากาซปโตรเลียม
เหลวใหเพียงพอตอปริมาณการใชภายในประเทศ โดยหากปริมาณการใชกาซ LPG ภายในประเทศมีเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และบริษัทมีการขยายตัวของยอดขายอยางตอเนื่องรวมทั้งมีความสามารถในการจัดเก็บและสํารองกาซ
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อบริษัททําการยื่นแผนการขอเสนอขายรายปที่เพิ่มขึ้นนั้น กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงานจะมิมีเหตุอันใดในการขอลดยอดดังกลาว ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลวการแจงขอโควตาในทางปฏิบัตินั้น
เพื่อใหกรมธุรกิจพลังงาน ไดวางแผนการจัดหาพลังงานรวมกับผูผลิตกาซ LPG รายใหญของประเทศเปนหลัก ทําให
ผูบริหารเชื่อวาโอกาสในการถูกจํากัดโควตา ในกรณีที่บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมีพื้นที่เก็บสํารองกาซ
ที่เพียงพอเปนไปไดในระดับต่ํา และในอดีตที่ผานมาเมื่อบริษัททําการขอเพิ่มโควตาจาก 50,000 ตันตอปเปน 55,000
ตันตอป กรมธุรกิจพลังงานไดทําการเพิ่มโควตาตามที่บริษัทรองขอ โดยมิไดมีขอโตแยงแตอยางใด
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนาย
การประกอบธุรกิจจําหนายกาซ LPG นั้น กลุมบริษัทไดรับโควตาจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานใหสามารถ
จําหนายกาซ LPG ไดปละไมเกิน 55,000 ตัน โดยบริษัทจะวางแผนการจัดหากาซ LPG จากผูคามาตรา 7 รายอื่นซึ่ง
โดยทั่วไปแลวจะทําการจัดหาจากผูผลิตกาซ LPG รายใหญของประเทศคือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในสัดสวน
ประมาณรอยละ 68ของมูลคาการซื้อกาซ LPG ทั้งหมดของ และซื้อกาซ LPG ในสวนที่เหลือจากผูคามาตรา 7 ราย
อื่น ดังนั้นกลุมบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไมสามารถจําหนายกาซ LPG ใหกลุมบริษัทไดดวยเหตุใดก็
ตามหรือทําการจําหนายกาซ LPG ในปริมาณที่ต่ํากวาที่กลุมบริษัทแจงความประสงคไว ซึ่งจะสงผลตอความสามารถ
ในการหารายไดของกลุมบริษัท
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อยางไรก็ตาม ผูบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดังกลาวมีไมสูงมากนัก เนื่องจากหากเกิดกรณี
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาพรวมของระบบกาซปโตรเลียมของประเทศโดยภาครัฐรวมกับปตท. มีบทบาทในการ
บริหารจัดหากาซปโตรเลียมเหลวใหมีเพียงพอตอการใชงานภายในประเทศ โดยในกรณีที่แหลงผลิตในประเทศไม
สามารถผลิตไดเพียงพอตอการใชงานภายในประเทศ ปตท. จะทําการนําเขาจากตางประเทศซึ่งปจจุบันปตท.มีการ
นําเขาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กลุมบริษัทมีพันธมิตรทางการคาคือผูคาน้ํามันตามมาตรา 7หลายราย และมีคลัง
สํารองกาซเปนของตนเอง ทําใหกลุมบริษัทมั่นใจวาจะสามารถจัดหา LPG ไดในเวลาที่ตองการทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมา
บริษัทมิเคยประสบปญหาในการจัดหากาซ LPG อันเปนผลจากการปฏิเสธการจัดสงของผูคารายใหญ รายดังกลาว
3. 3ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
จากการที่กาซ LPG เปนกาซไวไฟและติดไฟงายดังนั้นหากเกิดการระเบิดขึ้น อาจกอใหเกิดอันตรายและความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีผลกระทบตอชื่อเสียงและการดําเนินงานของกลุมบริษัทได ทั้งนี้ผูบริหารของ
บริษัทไดประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดในดานความปลอดภัยดังนี้
3.1 คลังสํารองกาซ ที่จังหวัดพิจิตร
จากการที่กลุมบริษัทมีคลังสํารองแกสซึ่งมีความจุ 1,000 ตัน หรือเทากับ 2,001,380ลิตร ที่จังหวัดพิจิตรนั้น ทําให
อาจมีความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่LPG มีการรั่วไหลจากคลังสํารองแกส อันอาจจะเกิดจากขอบกพรองอัน
เกิดจากคลังสินคา หรือกระบวนการปฏิบัติงานระหวางการจัดเก็บและถายแกสได ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความเสี่ยง
ดังกลาว ผูบริหารของกลุมบริษัทไดใหความสําคัญในการดูแลใน 2 ดานหลัก คือ การดูแลใหคลังสินคาทางกายภาพ
ใหเชื่อมั่นไดวามีความปลอดภัยในการใชเก็บสํารองกาซ โดยบริษัทมีการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย และอุปกรณ
ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการวางระเบียบการทํางานและอบรมพนักงานใหมีความเขาใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม
-

คลังเก็บกาซ

ในการกอสรางคลังเก็บกาซของบริษัทไดกําหนดลักษณะและรายละเอียดของสิ่งปลูกสรางดังกลาวใหเปนไปตาม
กฎระเบียบของหนวยราชการที่ทําหนาที่ควบคุม รวมทั้งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังกาซปโตรเลียมเหลว
ธพ.ก.2ในการดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางดังกลาวจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และมีการตรวจสอบ
เพื่อตอใบอนุญาตทุกปเปนประจําทุกปทําใหเชื่อมั่นไดวาระบบคลังจัดเก็บกาซของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย นอกจากนั้น บริษัทกําหนดใหพนักงานที่ประจําที่คลังเก็บกาซ ทําการตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยทุก
วัน และทดสอบระบบดับเพลิงทุก2 สัปดาห เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา ระบบปองกันตางๆ ยังคงทํางานตามปกติ
-

พนักงาน

บริษัทมีการอบรมพนักงานที่ประจําที่คลังสํารองกาซ ใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการการรับและจายกาซ เพื่อ
ลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดระหวางการถายกาซ โดยพนักงานที่ทําหนาที่ดังกลาวตองไดรับบัตรพนักงานบรรจุ
กาซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
นอกจากนี้ บริษัทไดทําประกันคลังเก็บกาซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน และทําประกันภัย
ประเภทความรับผิดชอบตอบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบที่จะมีตอบริษัท ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้นกับ
คลังเก็บกาซ LPGโดยวงเงินเอาประกันภัยหากไดรับความเสียหาย มีจํานวนรวมเทากับ 45.30ลานบาท ซึ่งเปนการ
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ประกันทรัพยสินอันไดแก ตัวอาคาร ถังเก็บแกสพรอมอุปกรณและสวนปรับปรุงอาคารมูลคา35.30 และประกันสินคา
คงเหลือ คือ น้ํากาซ LPG มูลคา10 ลานบาท ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมาในประเทศไทย มิเคยมีคลังจัดเก็บกาซเกิดระเบิด
เนื่องจากการเกิดระเบิดจะเกิดขึ้นเมื่อแรงดันกาซภายในคลังจัดเก็บเกินกวาที่ถังจัดเก็บกาซรับแรงดันได ระบบความ
ปลอดภัยของคลังกาซจะมีการติดตั้งวาลวเพื่อความปลอดภัยหลายประเภท เชน วาลวในการระบายแรงดันออก และ
วาลวตัดปดระบบกาซ รวมทั้งมีการติดตั้งระบบลดอุณหภูมิดวยน้ําเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงกวาคาที่กําหนดจะมีการ
ปลอยน้ําเพื่อลดความรอนและทําใหแรงดันกาซภายในคลังจัดเก็บลดลง เปนตน ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยดังกลาว
ทําใหเชื่อมั่นวา โอกาสที่คลังจัดเก็บกาซจะเกิดการระเบิดเปนไปไดในระดับต่ํา ทําใหผูบริหารเชื่อวาการประกัน
ดังกลาวขางตน เพียงพอตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเปนไปในลักษณะเดียวกับผูประกอบการรายอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
3.2 การขนสงกาซ ซึ่งดําเนินการโดย GG
บริษัทมีบริษัทยอย คือ บริษัท จี แกส โลจิสติกส จํากัด หรือ “GG” ที่ประกอบธุรกิจขนสงกาซLPG โดย ณ 31 มีนาคม
2557 มีรถขนสงแกสจํานวนทั้งสิ้น 33คัน ซึ่งในระหวางการขนสงกาซ LPG อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณที่ไม
คาดคิดขึ้น ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความสูญเสีย และอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงและการดําเนินงานของกลุมบริษัท
อยางไรก็ตาม GG ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยพาหนะที่ใชในการขนสง
ไดรับอนุญาตและไดรับการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอจากกรมการขนสงทางบก รวมทั้ง พนักงานขับรถของGG ก็
ไดรับการฝกอบรมและไดรับใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานทั้งหมด ทําใหมั่นใจไดวาGG ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ควบคุมอยางเครงครัดและเพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินนอกจากนี้ GG
ไดทําประกัน ภัยรถบรรทุกกาซ LPGจํานวน 33 คันเปนวงเงิน 461.80ลานบาท ซึ่งการประกันภัยดังกลาวได
ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบที่จะมีตอกลุมบริษัท ในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้นดังกลาวใหนอยที่สุด
4. ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจไปยังสถานีบริการกาซ LPG และโรงบรรจุกาซ
จากการที่บริษัทมีโครงการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจปลายน้ําเพิ่มขึ้นในสวนของสถานีบริการกาซ LPG และ
โรงบรรจุกาซ โดยมีเปาหมายที่จะเปดสถานีบริการกาซ LPG อยางนอย 3 สถานีภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากการ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และมีเปาหมายที่จะเพิ่มสถานีบริการขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต
รวมทั้งมีแผนในการกอสรางสวนตอขยายที่คลังจัดเก็บกาซที่จ.ปทุมธานี เพื่อกอสรางโรงบรรจุกาซในป 2559 นั้น
จากการที่บริษัทไมเคยประกอบธุรกิจใน 2 ธุรกิจดังกลาว จึงอาจมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ในดานการบริหาร
จัดการดานตางๆ เชน ระบบความปลอดภัย การบริหารจัดเก็บกาซ การบริหารการขาย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งอาจทําใหผลประกอบการไมเปนอยางที่คาดหวังได ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัท
เชื่อวาความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก เนื่องจาก
1. ระบบความปลอดภัย : กลุมบริษัทมีนโยบายใหทาง TT และ RE ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เปนผูดําเนินการ
กอสรางและทดสอบตรวจสอบความปลอดภัย ทําใหบริษัทสามารถเชื่อมั่นไดวา สถานีบริการกาซทั้งกรณีที่ทํา
การซื้อหรือสราง และโรงบรรจุกาซที่จะดําเนินการนั้น จะมีความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนด
เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการรั่วไหลของกาซได ตลอดจนมีนโยบายที่จะทําประกันภัยใหครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
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2. ระบบการบริหารจัดการคลัง : การประกอบสถานีบริการกาซ LPG และโรงบรรจุกาซนั้น องคประกอบหลักของ
คือ การรับ จัดเก็บกาซ และการถายกาซ ซึ่งการบริหารดังกลาวเปนไปในลักษณะเดียวกับการบริหารคลังจัดเก็บ
กาซที่จ.พิจิตร ซึ่งกลุมบริษัทมีความชํานาญและประสบการณในการดําเนินธุรกิจอยูแลว และระบบดังกลาวจะ
ชวยใหสามารถตรวจสอบปริมาณกาซที่มีอยูในคลังไดตลอดจน
3. ระบบการบริหารการขาย : จากการที่ระบบการบริหารคลังจัดเก็บกาซที่บริษัทจะนํามาใชนั้น สามารถตรวจสอบ
ปริมาณการจายกาซออกได ทําใหบริษัทสามารถตรวจสอบยอดจําหนาย ณ จุดจําหนายเพื่อทําการสอบยันการ
นําสงรายไดสูบริษัท ทําใหสามารถปองกันการรั่วไหลหรือการทุจริตไดระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาโดยละเอียดเพื่อเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีบริการที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาความหนาแนน
ของพื้นที่ คูแขงขัน และปริมาณความตองการใชกาซในพื้นที่กอนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจทําใหผลการ
ดํ า เนิ น งานจะแตกต า งไปจากที่ บ ริ ษั ท คาดหวั ง นอกจากนั้ น จากประสบการณ ท างธุ ร กิ จ ของผู ถื อ หุ น ใหญ คื อ
ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท เคยประกอบธุรกิจสถานีบริการกาซ และธุรกิจโรงบรรจุกาซมากอน
ทําใหมีความเขาใจถึงลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาวเปนอยางดี จากปจจัยดังกลาวขางตน ทําใหผูบริหารของ
บริษัทเชื่อวาความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปยังสถานีบริการกาซ LPG และ โรงบรรจุกาซนั้นอยูระดับที่ไมสูงมากนัก
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
จากการที่ธุรกิจใหบริการดานการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท
ยอยของบริษัท คือ บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด นั้น เปนธุรกิจที่มีการพึ่งพิงบุคลากร โดยบุคลากรตองมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั้งตองมีใบรับรองในการใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติงานในเรื่องการ
ทดสอบโดยไมทําลาย (NDT)ซึ่งขอบเขตการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน แบงแยกตามพื้น
ฐานความรูและใบอนุญาต จาก The American Society for Nondestructive Testing Inc. (ASNT) สามารถจําแนก
ได ดังนี้
ระดับ 1 : สามารถเปนผูปฏิบัติการทดสอบในภาคสนาม ตามวิธีการตางๆดาน NDT ที่ไดรับในรับรอง
ระดับ 2 : มีความสําคัญทั้งการเปนผูปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อตรวจสอบและทดสอบตามวิธีการตางๆ ดาน
NDT รวมถึงการอานผล และออกรายงานผลการตรวจสอบ (Inspection) ตามใบรับรองที่ถือครอง ซึ่ง
บริษัทมีบุคลากรในระดับนี้จํานวน 4 คน
ระดับ 3 : เปนผูมีสิทธิ์วินิจฉัยและตัดสินขอพิพาท กรณีเกิดความไมแนใจในผลของงานของระดับ 2 และเปนผู
ออกใบอนุญาตเพื่อรับรองคุณสมบัติการเปนผูปฏิบัติการใหกับระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งบริษัทมี
บุคลากรในระดับนี้จํานวน 1คน
โดย คุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข ซึ่งดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ ฝายความปลอดภัยใน TG และตําแหนง
กรรมการผูจัดการใน RE เปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ดานทดสอบ (Inspection) และการตรวจสอบดานความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรมดวยเทคนิคไมทําลาย (NDT) และเปนบุคคลเดียวใน RE ที่ไดรับการรับรองใหเปนผูตรวจ NDT
ระดับ 3 ซึ่งเปนระดับสูงสุด ดังนั้นอาจพิจารณาไดวา RE มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถในการบริหาร
จัดการของคุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข ซึ่งหากขาดบุคคลากรดังกลาว อาจสงผลตอการประกอบธุรกิจ และ
ความสามารถในการหารายไดของ RE ในอนาคตได อยางไรก็ตาม ลักษณะงานที่ตองใชผูตรวจ NDT ระดับ 3 เปนผู
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ตรวจสอบนั้น เปนงานที่มีความซับซอนสูง ซึ่งปจจุบันบริษัทยังมีการรับงานในลักษณะดังกลาวในระดับไมมากนัก
โดยในป 2556 RE มีรายไดที่ตองใชผูตรวจ NDT ระดับ 3 ประมาณรอยละ 7 ของรายไดของ REนอกจากนั้น คุณ
เจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข ยังเปนผูบริหารที่รวมงานกับกลุมบริษัทเปนระยะเวลากวา 12 ป อีกทั้งหากเกิดเหตุการณ
ใดๆ ที่ทําใหคุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข ไมสามารถบริหารงาน RE ไดนั้น RE ยังมีพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม
ในระดับ 1 และ ระดับ 2 ซึ่งสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องโดยที่ไมมีผลกระทบระดับหนึ่ง ระหวางการ
สรรหาผูบริหารทานใหมรวมทั้งผูบริหารของบริษัทยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหพนักงาน NDT ระดับ 2 ทําการเขารับ
การสอบเลื่อนระดับในอนาคต ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงคุณเจริญชัยได ในระดับหนึ่งอีกดวย
6. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ณ วันที่ 25เมษายน 2557 ครอบครัวคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน ถือหุนในบริษัทจํานวน 240,000,000หุน คิดเปนรอย
ละ 60ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนแลว
ของกลุมบริษัท และเมื่อรวมกับการถือหุนของญาติสนิทของคุณประเสริฐ และคุณกาญจนาแลวสัดสวนการถือหุนจะ
คิดเปนรอยละ 74.50ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแก
ประชาชน จึงทําใหครอบครัวคุณประเสริฐ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการ
แตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองไดรับเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการถวงดุลอํานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไมใหกลุมบุคคลดังกลาวมี
อํานาจโดยไมจํากัด ดังจะเห็นไดจากการจัดใหมีกรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะ
รวมทั้งแตงตั้งประธานกรรมการบริษัทมาจากบุคคลภายนอกซึ่งมิไดมีความเกี่ยวพันในการบริหารงาน ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทํางานตลอดจนถวงดุลอํานาจในฐานะตัวแทนของผูถือหุนรายยอยไดในระดับหนึ่ง
รวมทั้ง ชวยในการกลั่นกรองเรื่องตางๆ ในการนําเสนอเรื่องตอที่ประชุมผูถือหุนอีกดวย
7. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริ ษั ท มีค วามประสงค ที่ จ ะเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น ในครั้ ง นี้ ก อ นการได รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย
บริษัทอยูระหวางการยื่นขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอโดยใชเกณฑกําไรสุทธิซึ่ง
ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
ทั้งนี้ บริษัทฟนเน็กซแอดไวเซอรี่จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว
เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดเวนแตคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชนบริษัทจึงยังมีความไม
แนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ดังนั้นผูลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยได
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