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ส่วนท่ี 1: การประกอบธุรกิจ  หนา้ 1 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วิสัยทัศน์และพนัธกิจ  

วิสัยทศัน์ (Vision)  “บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมถงัแก๊สของโลกโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน” 

พนัธกิจ (Mission)  

• จดัสรรผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุน่ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

• มีบริการหลงัการขายท่ีใหค้วามเอาใจใส่เหนือคู่แข่ง 

• บริหารตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  

• ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัคาํนึงถึงคณุภาพชีวิต และความปลอดภยัในการทาํงานของ

พนกังาน 

• ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

• ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

หมายเหตุ : วิสัยทศัน์และพนัธกิจฉบบัปัจจุบนั ไดรั้บการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

ปี 2524 เร่ิมก่อตั้งบริษทั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6.4 ลา้นบาท โดยกลุ่มตระกูล “ เอกะหิตานนท ์” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ผลิตถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวจาํหน่ายภายในและต่างประเทศ โดยมีสาํนกังานและโรงงานแห่งแรกอยูท่ี่เขตบางมด 

กรุงเทพมหานคร ดว้ยกาํลงัการผลิตเร่ิมตน้ท่ี 60,000 ใบ/ปี 

ปี 2528 ผลิตภณัฑถ์งัแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)  

ปี 2531-2533 บริษทัไดรั้บรางวลัชนะเลิศ “ผลิตภณัฑดี์เด่นประจาํปี 2531” จากหนงัสือพิมพเ์ส้นทางเศรษฐกิจ และต่อมาในปี 2533 

บริษทัไดรั้บโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ “โรงงานยอดเย่ียมประจาํปี 2533” จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2534-2535 บริษทัเร่ิมเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2534 และในปี 2535 เพ่ือ

เพ่ิมกาํลงัการผลิตให้สูงขึ้นตามการขยายตวัของตลาด บริษทัไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่และโรงงานมาท่ีตั้งปัจจบุนัท่ีถนน

บางขนุเทียน-ชายทะเล บนเน้ือท่ีรวมกว่า 28 ไร่ 

ปี 2537 เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของตลาดโลก บริษทัลงทุนในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัลาํพูน โดย

โรงงานแห่งน้ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ปี 2538 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตถงัแก๊สในประเทศไทยรายแรกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

ระดบัโลก 

ปี 2540 เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ภูมิภาคเอเชีย ทาํใหบ้ริษทัตอ้งหยดุดาํเนินงานท่ีโรงงงานลาํพูน 

ปี 2544 บริษทัไดย้า้ยเคร่ืองจกัรทั้งหมดจากโรงงานลาํพูนมารวมกนัท่ีสถานท่ีโรงงานปัจจบุนัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตรองรับการ

ขยายตวัของตลาดและเพ่ือเป็นการใชท้รัพยสิ์นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทาํให้บริษทัมีกาํลงัการผลิตประมาณ  5 ลา้นใบ

ต่อปี 

ส่วนที่ 1 

 การประกอบธุรกจิ 
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ปี 2547  จากการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 

ปี 2552 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  

ปี 2553 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 370-2552 สาํหรับถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสาํหรับ

รถยนตรู์ปทรงแคปซูล (Cylindrical) และรูปทรงยางรถยนต ์(Toroidal) เป็นรายแรกของประเทศไทย 

ปี 2555 บริษทัออกผลิตภณัฑใ์หม่คือถงัสาํหรับใชเ้ป็นช้ินส่วนรถยนต ์

ปี 2556 - บริษทัไดก่้อสร้างโรงงานท่ี 3 เพ่ิม ทาํให้มีกาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 5 ลา้นใบต่อปี เป็น 5.5 ลา้นใบต่อปี ในปี 2557 

- หลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการอนุมติัให้กลบัเขา้ซ้ือ-ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 

- บริษทัไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑใ์หม่ 2 ชนิดคือ 1) ถงั 1 ปอนด ์ไดรั้บรองตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(DOT) ซ่ึงเป็นถงัแก๊สกระป๋องแบบเติมไดเ้พื่อทดแทนถงัแก๊สกระป๋องแบบใชแ้ลว้ท้ิง 2) ถงันํ้าหนกัเบา (Light 

Weight Cylinder) ไดรั้บรองมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยโุรป (EN) เป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียและเป็น

โรงงานท่ี 3 ของโลก ซ่ึงเป็นถงัแก๊สทาํจากเหลก็ชนิดพิเศษ มีนํ้ าหนกัเบา และคุณสมบติัความคงทนเทียบเท่า

ถงัเหลก็ทัว่ไป  

 

ปี 2557 - กาํลงัการผลิตเพ่ิมเป็น 5.5 ลา้นใบต่อปี  

- บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในส่วนสาํเร็จรูปของโรงงาน 3 และลงทนุต่อเติมอาคารโรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองจกัรโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ใหดี้ขึ้น ซ่ึงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใชง้านในปี 2558  

ปี 2558  - กาํลงัการผลิตเพ่ิมเป็น 6.2 ลา้นใบ/ปี  

  - บริษทัไดรั้บรางวลัดีเด่น และรางวลัยอดเย่ียมประเภทบริษทัจดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงาน ในกลุ่มบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ลา้นบาท ในการประกาศผล

รางวลั Set Awards 2015 

ปี 2559 - ไดรั้บรางวลับริษทัท่ีมีการดาํเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจาํปี 

2559 จากสถาบนัไทยพฒัน์ฯ 

- เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษทัไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) 

- ออกผลิตภณัฑใ์หม่ ถงั 420 ปอนด ์ซ่ึงเป็นถงัขนาดใหญ่ท่ีสุดของถงัแก๊สประเภทท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

- บริษทัก่อสร้างส่วนต่อเติมเพ่ือขยายโรงงาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร และเพ่ิมกาํลงัการผลิต โดย

จะทาํให้บริษทัมีกาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้น 1 ลา้นใบ/ปี จาก 6.2 ลา้นใบ/ปี เป็น 7.2 ลา้นใบ/ปีในปี 2560 

ปี 2560 - ผลจากการคน้ควา้และวิจยัร่วมกบัลูกคา้ในสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑถ์งักระป๋องแบบเติมไดข้นาดบรรจุ 1.05 

ปอนด ์(Refillable Propane Cylinder) ภายใตย่ี้ห้อ “Flame King” ไดรั้บรางวลัไดแ้ก่ 

• Environmental Excellence Award of 2016 จาก California Manufacturers and Technology 

Association 

• Outdoor Room Equipment of 2017 และ Best in Show Outdoor Room Product of 2017 จาก Hearth 

& Home Magazine 
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ปี 2560 (ต่อ) • Green Arrow Award of 2016 for System and Design Innovation จาก California Product 

Stewardship Council 

- ไดรั้บรางวลับริษทัท่ีมีการดาํเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจาํปี 

2560 จากสถาบนัไทยพฒัน์ฯ โดยไดร้างวลัติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2  

- ไดรั้บรางวลัดีเด่น และรางวลัยอดเย่ียมประเภทบริษทัจดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงาน ในกลุ่มบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ลา้นบาท ในการประกาศ

ผลรางวลั Set Awards 2017 และไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัผูบ้ริหารสูงสุดยอดเย่ียม (Best CEO Award)  

- ไดรั้บการรับรอง ISO 14001: 2015 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 จาก BUREAU VERITAS 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพ่ิมเคร่ืองจกัรบางส่วน ทาํใหก้าํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้น 1 ลา้นใบ/ปี จาก 7.2 

ลา้นใบ/ปี เป็น 8.2 ลา้นใบ/ปี ตั้งแต่ส้ินไตรมาส 2/2560 

ปี 2561 - ไดรั้บรางวลับริษทัท่ีมีการดาํเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจาํปี 

2561 จากสถาบนัไทยพฒัน์ฯ โดยไดร้างวลัติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพ่ิมเคร่ืองจกัรบางส่วน ทาํใหก้าํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้น 1.8 ลา้นใบ/ปี จาก 8.2 

ลา้นใบ/ปี เป็น 10.0 ลา้นใบ/ปี ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 

- ซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงานจาํนวน 17-1-24 ไร่ สาํหรับขยายพ้ืนท่ีทาํงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้

และบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต 

ปี 2562 - เม่ือวนัท่ี 4 ก.พ. 2562 บริษทัไดรั้บการต่ออายกุารรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทจุริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ต่อไปอีก 3 ปี (จนถึงวนัท่ี 3 

ก.พ. 2565) 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัหลกัการให้

จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในต่างประเทศ เพ่ือรองรับการขยายการ ลงทุนของบริษทั ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการ

ดาํเนินการ  
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1.3 ประวัตกิารเพิม่ทุนและรายการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ปี ประวัติการเพิม่ทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล 

ปี 2526 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 8.60 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียน 6.40 

ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียน 15 ลา้นบาท 

ไม่มี 

ปี 2533 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 40 ลา้น

บาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมและเสนอขายแก่ประชาชน

ทัว่ไป 

ไม่มี 

ปี 2536 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 80 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120 ลา้น

บาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

ไม่มี 

ปี 2537 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 120 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียน 240 

ลา้นบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม 

ไม่มี 

ปี 2551 ออกหุ้นเพ่ิมทนุให้ธนาคารเจา้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

จาํนวน 26.67 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 266.67 ลา้นบาท (ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้หวัขอ้ “ความเส่ียงดา้นการเงิน”) 

ไม่มี 

ปี 2553 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 108.09 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียน 

374.76 ลา้นบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

ไม่มี 

ปี 2555 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 93.69 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียน 

468.45 ลา้นบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 

ไม่มี 

ปี 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 มี

มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัให้โอนสาํรองตามกฎหมาย

จาํนวน 0.98 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 43.90 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของงบการเงินระหว่างกาล ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จาํนวน 44.88 ลา้นบาท ดงันั้น ภายหลงัจาก

ลา้งขาดทุนสะสมแลว้ บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้คงเหลือจาํนวน 

6.10 ลา้นบาท 

ไม่มี 

ปี 2557 ไม่มี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 14 

สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับงวด 6 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุน้ละ 

0.75 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 

35.08 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายปันผลดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 12 

กนัยายน 2557 
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ปี ประวัติการเพิม่ทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล 

ปี 2558 • เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2558 มีมติดงัน้ี 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้: จากทุนจดทะเบียน 

46.84 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 468.45 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้

ละ 1 บาท 

2) เพ่ิมทนุจดทะเบียน : จาก 468.45 ลา้นบาท (468.45 ลา้น

หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 536.41 ลา้นบาท (536.41 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 67.96 ลา้น

บาท (67.96 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล

เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 58.56 ลา้นหุ้น และรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 9.40 ลา้นหุ้น ท่ีออก

และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

3) ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (โครงการ “ESOP”): จาํนวน 

9.40 ลา้นหน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั

โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2558  

 

• เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2558 มีมติดงัน้ี 

1) จ่ายปันผล: จากกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 จาํนวนรวม 128.80 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 

เมษายน 2558 โดยแบง่การจ่ายเป็น 2 ประเภท คือ 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.15 บาท/หุน้ 

จาํนวนเงินรวม 70.26 ลา้นบาท 

- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัในอตัรา 8 หุน้

เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 58.54 ลา้นบาท 

สาํหรับเศษของหุน้จ่ายดว้ยเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท  

• เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ี 4/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับงวด 6 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท 

จาํนวนเงินรวม 63.23 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปันผล

ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 

ปี 2559 • เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดเป็นปี

แรก ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั สามารถใชสิ้ทธิ

ในการซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษทัตามโครงการ ESOP ใน

ราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซ่ึงในปีน้ีมีผูใ้ชสิ้ทธิทั้งส้ิน 2,130,595 หน่วย 

คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมขึ้น 2,130,595 หุ้น โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวัน ท่ี  23 

มิถุนายน 2559 

• เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ที ่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น

ประจาํปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอตัรา

หุ้นละ 0.44 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 

30 มิ ถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เม่ือวัน ท่ี  4 

กนัยายน 2558 บริษทัมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 

2558 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นเงินทั้ งส้ิน 168.61 

ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวัน ท่ี  29 

เมษายน 2559 
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ปี ประวัติการเพิม่ทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล 

ปี 2559 

(ต่อ) 

 • ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 

4 /2 5 5 9  เ มื ่อ ว นั ที ่ 1 0  ส ิง ห า ค ม  2 5 5 9  ที ่ป ร ะ ช ุม

คณะกรรมการของบริษทัมีมติเห็นชอบอนุมตัิการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลจากกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 

6 เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.30 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 529,127,108 

หุ้น คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 158.72 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

ปี 2560 • เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ซ่ึงเป็นปีท่ี  2 ท่ีกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น

สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาท

ต่อหุ้น ซ่ึงในปีน้ีมีผูใ้ช้สิทธิทั้ งส้ิน 2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้น

ส ามัญ ท่ี เพ่ิ ม ขึ้ น  2 ,860 ,335  หุ้ น  โด ยบ ริษัท ได้จด ท ะ เบี ย น

เปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวัน ท่ี  20 

มิถุนายน 2560 

 

• เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอตัรา

หุ้นละ 0.64 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 

30 มิถุนายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปัน

ผลทั้งส้ิน 159 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 บริษทัมี

เงินปันผลจ่ายคงเหลือสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 

1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.34 

บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 179.90 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 

3 /256 0  เ มื ่อ ว นั ที ่ 10 ส ิง ห า ค ม  256 0  ที ่ป ร ะ ช ุม

คณะกรรมการของบริษทัมีมติเห็นชอบอนุมตัิการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลจากกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 

6 เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.25 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 531,987,443 

หุ้น คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 132.99 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 
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ปี ประวัติการเพิม่ทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล 

ปี 2561 • เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นปีท่ี 3 (ปีสุดท้าย) ท่ี

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั สามารถใชสิ้ทธิในการ

ซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 

5.80 บาทต่อหุ้น ซ่ึงในปีน้ีมีผูใ้ช้สิทธิทั้งส้ิน 3,518,890 หน่วย คิด

เป็นหุ้นสามัญท่ีเพ่ิมขึ้น 3,518,890 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวัน ท่ี  18 

มิถุนายน 2561 

 

• เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอตัรา

หุ้นละ 0.60 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 

30 มิ ถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เม่ือวัน ท่ี  8 

กนัยายน 2560 บริษทัมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 

2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้ งส้ิน 186.19 

ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวัน ท่ี  27 

เมษายน 2561 

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 

4/2561  เ มื ่อ ว นั ที ่ 10 ส ิง ห า ค ม  256 1  ที ่ป ร ะ ช ุม

คณะกรรมการของบริษทัมีมติเห็นชอบอนุมตัิการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลจากกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 

6 เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.30 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 535,506,333 

หุ้น คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 160.64 ลา้นบาท บริษทัไดจ้่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

ปี 2562 • เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2562 มีมติลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ จาํนวน 898,972 บาท จาก 

536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิ้ธีตดัจาํหน่ายหุน้

จดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 898,972 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 1 บาท   

• เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือ

หุ้นประจาํปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสําหรับ

ผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ในอตัราหุ้นละ 0.63 บาท ซ่ึงไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ไปแลว้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 

2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เม่ือ

วนัที่ 7 กนัยายน 2561 บริษทัมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือ

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 

ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็น

เงิน ทั้งสิ้น  176.72 ลา้นบ าท  บริษทั ไดจ้ ่าย เงินปัน ผล

ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
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ปี ประวัติการเพิม่ทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล 

ปี 2562 

(ต่อ) 

 • ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 

4/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษทัมีมติเห็นชอบอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน

ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้น

ละ 0.24  บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 535,506,333 หุ้น คิดเป็น

เงิน ทั้งสิ้น  128.52 ลา้นบ าท  บริษทั ไดจ้ ่าย เงินปัน ผล

ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตถงัทนความดนัตํ่าแบบต่างๆ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ และ

เคร่ืองหมายการคา้ “SMPC” โดยจดัจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีบริการเก่ียวเน่ืองในการรับ

ซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถงัตามท่ีมาตรฐานแต่ละประเทศกาํหนด 

2.1 ลักษณะของสินค้าและบริการ 

แบง่ตามลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ไดด้งัน้ี  

1. ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสาํหรับหุงตม้ (LPG Cylinder) ถงัแก๊สสาํหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง

หุงตม้ของ SMPC ผลิตจากเหลก็แผน่รีดร้อนคุณภาพดี แขง็แรงทนทาน ความหนาและมาตรฐานแตกต่างกนัตามแบบ

ท่ีแต่ละประเทศกาํหนด แบ่งออกเป็น  

1.1 ถงัสองส่วน ขนาดบรรจตุั้งแต่ 0.45 – 16 กก. (ปริมาตรนํ้า 0.9 – 36 ลิตร) 

  ประกอบดว้ยส่วนหวัและส่วนกน้ แต่ละส่วนทาํดว้ยเหลก็กลา้ช้ินเดียว เม่ือนาํมาเช่ือมประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ 

จะมีรอยเช่ือมตามแนวเส้นรอบวงได ้1 รอย  

        1.2. ถงัสามส่วน ขนาดบรรจตุั้งแต่ 18 – 300 กก. (ปริมาตรนํ้า 43 – 1000 ลิตร) 

  ประกอบดว้ยส่วนหัว ส่วนกน้ เช่นเดียวกนักบัถงัสองส่วน และส่วนกลางจะเป็นรูปทรงกระบอกเช่ือมประกอบ

กนัเป็นถงั สําหรับส่วนกลางทาํดว้ยเหล็กแผ่นมว้นมีรอยเช่ือมได ้1 รอย เป็นเส้นตรงขนานไปกบัแนวแกนของถงั การประกอบถงั

สามส่วนจะทาํให้ไดถ้งัท่ีมีปริมาตรมากตามตอ้งการ 

  บริษทัให้ความสําคญักบัการวิจยั คิดคน้ พฒันาผลิตภณัฑ์ และพฒันากระบวนการการผลิต เพ่ือยกระดบัคุณภาพ

และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษทั รวมไปถึงการนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุดให้กบั

ลูกคา้และตอบรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ ในปี 2562 น้ีบริษทัไดมี้การพฒันากระบวนการเพ่ือการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ ดงัน้ี 

1.2.1 RFID / Barcode / QR Code Cylinder Tracking สาํหรับลูกคา้ในบางประเทศท่ีตอ้งการเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นการติดตามถงัแก๊ส 

และการบริหารสินคา้คงคลงั บริษทัจึงไดพ้ฒันากระบวนการผลิตโดยเพ่ิมจดุติดตั้ง RFID, Barcode และ QR Code ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจและความพึงพอใจจากลูกคา้มาอยา่งต่อเน่ือง  

1.2.2 ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสําหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 200, 250 และ 300 กก. มีปริมาตรบรรจุสูงสุดถึง 1,000 ลิตร ซ่ึงเป็น

ถงัท่ีร่วมกนัคิดคน้วิจยักบัลูกคา้เกาหลี ถงัขนาดใหญ่น้ีจะช่วยเพ่ิมความสะดวกต่อลูกคา้ เพ่ือใชท้ดแทนการจดัเก็บถงัขนาดเลก็หลาย

ใบ และยงัช่วยพ้ืนท่ีจดัเก็บและลดค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัแก๊ส เช่น วาลว์ หรือ ท่อส่งแก๊ส  

1.2.3 ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดล้อขนาด 40 และ 100 ปอนด์ เป็นถงัท่ีผลิตขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อลูกค้า/ผูบ้ริโภคในการ

เคล่ือนยา้ย   

1.2.4 ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวขนาด 190 ก.ก. พ่นสี 3 ชั้น เพ่ือป้องกนัสนิมไดม้ากขึ้น โดยบริษทัไดพ้ฒันาร่วมกบับริษทัสี ให้ไดสี้ท่ีมี

คุณสมบติักนัสนิมมากขึ้น 

2. ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสาํหรับรถยนต ์  ผลิตจากเหลก็แผน่รีดร้อนคุณภาพดี ภายใตก้ระบวนการท่ีทนัสมยัและผา่น

การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไทย (มอก.370) และมาตรฐานการผลิตระดบัสากล ในปัจจบุนับริษทั

สามารถผลิตถงัไดทุ้กขนาดบรรจ ุตั้งแต่ 25-133 ลิตร แบง่ออกเป็น 

2.1 ประเภทรูปทรงแคปซูล (Cylindrical) แบ่งเป็นแบบถงัสองส่วนและถงัสามส่วนเหมือนถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลว

สาํหรับหุงตม้ โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบวาลว์แยกส่วนและวาลว์ร่วม 

2.2 ประเภทรูปทรงยางรถยนต ์(Toroidal) ขนาดบรรจุตั้งแต่ 33 - 72 ลิตร แบง่เป็น 2 แบบ คือ 
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 2.2.1 แบบขอ้ต่อสาํหรับประกอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์อยูด่า้นใน 

ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นโดมส่วนบนและล่าง มีรอยเช่ือมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ขอ้ต่อสาํหรับ 

ประกอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์อยูด่า้นวงในของถงั 

2.2.2 แบบขอ้ต่อสาํหรับประกอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์อยูด่า้นนอก 

ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นโดมส่วนบนและล่าง มีรอยเช่ือมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ขอ้ต่อสาํหรับ 

ประกอบส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ประกอบอยูด่า้นวงนอกของถงั 

3.     ถงัทนความดนัตํ่าอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ใชใ้นกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มลูกคา้เฉพาะทาง โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 7-

133 ลิตรเช่น  

3.1 ถงัสาํหรับใชเ้ป็นช้ินส่วนรถยนต ์ 

3.2 ถงัเมททิวโบรมายล ์ 

3.3 ถงัสาํหรับบรรจุสารทาํความเยน็  

3.4 ถงัคลอรีน  

3.5 ถงัแอมโมเนีย  

3.6 ถงัแก๊สสาํหรับรถโฟลค์ลิฟท ์ 

3.7 ถงัเปล่ียนนํ้ามนัเคร่ือง  

4.    บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถงั  

       บริการทดสอบความสมบูรณ์ของถงัแก๊สทุกๆ 5 ปี ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และซ่อมถงัท่ีเส่ือมสภาพ เช่น สี หูถงั ขาถงั 

โดยส่วนใหญ่ให้บริการแก่ลูกคา้ผูค้า้นํ้ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 นอกจากน้ียงั

ให้บริการทดสอบถงัตามคุณสมบติัต่างๆท่ีลูกคา้กาํหนด  

สาํหรับในประเทศไทย ถงัทนความดนัตํ่าของบริษทัไดรั้บการออกแบบและรับรองตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard–TIS)  

นอกจากน้ีบริษทัในฐานะผูผ้ลิตชั้นนาํ ท่ีมีความเป็นเลิศในดา้นคณุภาพและความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานภายใน

องคก์ร ทาํให้บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลท่ีองคก์รธุรกิจทัว่โลกใหค้วามสาํคญั รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน

ของประเทศอ่ืนๆทัว่โลก โดยแบง่ตามทวีปไดด้งัน้ี 

ทวีป มาตรฐาน 

ทัว่ไป • มาตรฐานสากล (ISO) 

ทวีปอเมริกา • มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (ASME and DOT)  

• มาตรฐานประเทศแคนนาดา (TC) 

• มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (COVENIN) 

• มาตรฐานประเทศเปรู (NTP) 

• มาตรฐานประเทศจาเมกา (JS) 

ทวีปเอเชีย • มาตรฐานประเทศไตห้วนั (NFA) 

• มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI)  

• มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PNS)  
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ทวีป มาตรฐาน 

• มาตรฐานประเทศสิงคโปร์ (SS) 

• มาตรฐานประเทศศรีลงักา (SLS) 

• มาตรฐานประเทศเกาหลี (KGS)  

• มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI)  

• มาตรฐานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE ISO) 

ทวีปออสเตรเลีย • มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS) 

ทวีปยโุรป • มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยโุรป (TPED) 

• มาตรฐานประเทศองักฤษ (BS) 

• มาตรฐานสหภาพยโุรป (EN)  

ทวีปแอฟริกา • มาตรฐานประเทศเคนยา (KSISO) 

• มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต ้(SABS) 

• มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS) 

• มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC)  

 

โครงสร้างรายได้ 

 บริษทัมีสายผลิตภณัฑ ์คือ ถงัทนความดนัตํ่าขนาดต่างๆกนัตั้งแต่ 0.45 – 300 กก. (0.9 – 1,000 ลิตร) โครงสร้างของรายได้

แบง่ตามภูมิศาสตร์ไดด้งัน้ี 

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ตลาดในประเทศ 242.82 6 266.77 6 309.42 10 

ตลาดต่างประเทศ 4,086.82 94 4,186.15 94 2,946.54 90 

รวม 4,329.64 100 4,452.93 100 3,255.96 100 

ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไม่มีลูกคา้รายใด ท่ีมีสัดส่วนการขายเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการรวม 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษทัมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั อนัไดแ้ก่ บริษทัผูค้า้นํ้ามนัทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก และบริษทัเอกชนขนาด

ใหญ่ และลูกคา้ซ่ึงนาํเขา้ถงัแก๊สเพ่ือขายต่อให้กบัผูค้า้แก๊สรายยอ่ยในแต่ละประเทศ  

ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทการขายส่วนใหญ่ได ้2 แบบ คือ  

1) การขายแบบเขา้ร่วมประมูล ลูกคา้ประจาํ และลูกคา้ท่ีทาํสัญญาซ้ือ-ขายล่วงหนา้ระยะยาว ปกติจะมีกาํหนดระยะเวลาส่ง

สินคา้แน่นอน โดยเบ้ืองตน้ลูกคา้จะมีการกาํหนดคุณสมบติัเพ่ือคดักรองผูป้ระกอบการท่ีจะเป็นคูค่า้ หรือเขา้ร่วมประกวดราคา โดย

พิจารณาจากศกัยภาพและประสบการณ์ของผูผ้ลิตเป็นสาํคญั  
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2) ลูกคา้จร หรือ ลูกคา้ท่ีส่ังซ้ือเป็นคร้ังคราว โดยปกติจะเป็นลูกคา้ใหม่ท่ีติดต่อเขา้มาทางบริษทั หรือเป็นลูกคา้ในพ้ืนท่ี

ใหม่ท่ีฝ่ายขายไปติดต่อเสนอราคา 

2.2.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขันในปีท่ีผ่านมา 

ภาพรวมของภาวะตลาดในปีทีผ่านมา 

ตลาดภายในประเทศ  

ตลาดถงัแก๊สหุงตม้ในประเทศมากกว่า 50% เป็นงานประมูล ขนาดถงัแก๊สท่ีใช้ในประเทศประกอบดว้ยขนาด 4 ก.ก. 

7 ก.ก. และ 15 ก.ก. สาํหรับถงัสองส่วน และ 48 ก.ก. สาํหรับถงัสามส่วน โดยถงัสองส่วนขนาด 15 ก.ก. มีความตอ้งการใช้มาก

ท่ีสุดเพราะเป็นขนาดท่ีใช้ตามครัวเรือนทัว่ไป ในปีน้ีตลาดถงัแก๊สหุงตม้ในประเทศยงัมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ีปีละ 3-5% 

ตลาดถงัอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น ถงัลม ถงัแอมโมเนีย ถงัคลอรีน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงถงัสาํหรับบรรจุสารหล่อเยน็กาํลงั

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและทาํความเยน็หลงัจากมีการรณรงคเ์ก่ียวกบั

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ถงับรรจุสารหล่อเยน็แบบเติมไดจึ้งไดรั้บความนิยมในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึง ถงัสาํหรับรถโฟล์

คลิฟท์ ท่ีมียอดคาํส่ังสูงขึ้นอย่างมีนัยสาํคญั เทียบจากปีท่ีผ่านมา  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีบริการรับซ่อมถงั ให้แก่กลุ่มลูกคา้ตามมาตรา 7 ซ่ึงมีปริมาณถงัส่งซ่อมเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

และบาํรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มลูกคา้ ในประเทศท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท), บริษทั ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั 

(มหาชน) และผูค้า้แก๊สตามมาตรา 7 รายอ่ืนๆ ผูบ้ริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ และกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเฉพาะ เป็นตน้ โดย

ลกัษณะการจาํหน่ายเป็นการขายตรง  

 ตลาดต่างประเทศ  

เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกอยูใ่นช่วงถดถอย ทาํให้ลูกคา้ต่างประเทศบางส่วนชะลอการส่ังซ้ือ ไม่เติบโตตามท่ีคาดการณ์ 

อยา่งไรก็ตามลูกคา้กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันายงัคงเป็นตลาดท่ีมีความตอ้งการถงัแก๊สอยา่งต่อเน่ืองทกุปี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในทวีป

เอเชียและทวีปแอฟริกา ซ่ึงปัจจบุนักลุ่มประเทศท่ีอยูใ่นทวีปเหล่าน้ียงัมีอตัราการใชแ้ก๊สต่อประชากรในระดบัท่ีตํ่ามาก เม่ือเทียบกบั

กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ยโุรป และอเมริกา เน่ืองจากความไม่พร้อมในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนซ่ึงเป็นการคมนาคม

หลกัท่ีใชข้นถ่ายแก๊สจากท่าเรือไปท่ีคลงัเก็บแก๊สและโรงบรรจุแก๊ส ใชใ้นการขนส่งถงัแก๊สท่ีบรรจแุลว้ไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีห่างไกล

ออกไปยงัมีไม่เพียงพอ ทาํใหโ้รงบรรจุแก๊ส และคลงัเก็บแก๊ส จึงจาํกดัอยูใ่นเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ในปีน้ีอตัราการ

บริโภคก๊าซหุงตม้ทัว่โลกเติบโตอยูท่ี่ 4.7% 

นอกจากน้ี สืบเน่ืองจากมาตรการของสหรัฐอเมริกาเร่ืองการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินคา้ถงัแก๊สท่ีนาํเขา้จากไทยและ

จีน ผลจากอตัราภาษีนาํเขา้ถงัแก๊สจากไทยตํ่ากว่านาํเขา้ถงัแก๊สจากจีน ส่งผลใหปี้น้ีสัดส่วนการขายของบริษทัในสหรัฐอเมริกา

เติบโตมากขึ้น  

จากขอ้มูลการบริโภคแก๊สหุงตม้รายทวีปพบว่า ประเทศในทวีปแถบเอเชียแปซิฟิค และ แอฟริกา ซ่ึงเป็นตลาดหลกัของ

บริษทั ยงัมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากข่าวมาตรการการอุดหนุนราคาแก๊สหุงตม้ในแต่ละประเทศ พบว่าเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการในการใชถ้งัแก๊ส ในท่ีน้ีรวมไปถึงราคาแก๊ส LPG ซ่ึงในหลายประเทศ รัฐบาลไดมี้เงินอุดหนุนราคา

แก๊ส LPG ทาํให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงการใชแ้ก๊สไดม้ากขึ้น ถึงแมว่้าในอนาคตราคาแก๊ส LPG จะปรับเพ่ิมสูงขึ้น แตจ่าก

ประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัพบว่าไม่ไดส่้งผลกระทบต่อความตอ้งการใช ้LPG ของผูบ้ริโภคในระยะยาว เน่ืองจาก

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป และการใชแ้ก๊สเพ่ิมความสะดวกสบายและปลอดภยัต่อสุขภาพมากกว่าการใชพ้ลงังานจากฟืน

แบบดั้งเดิม ทาํให้ยงัคงมีความตอ้งการใชแ้ก๊สอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดของประเทศท่ี
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เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง เน่ืองจาก นกัลงทุนส่วนใหญ่ เป็นบริษทันํ้ามนัและผูค้า้แก๊สระดบัโลก 

ซ่ึงเป็นบริษทัขา้มชาติ เช่น ประเทศจากกลุ่มสหภาพยโุรป ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของปัจจยัเหล่าน้ีในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผล

กระทบต่อการชะลอคาํส่ังซ้ือจากลูกคา้  

อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงยึดแนวทางดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์เดิมท่ีช่วยให้บริษทับริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํ

ให้บริษทัยงัสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้อีกทั้งยงัเพ่ิมความพยายามในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่ในภูมิภาคเดิมให้

เพ่ิมมากขึ้น  โดยลูกคา้หลกัยงัคงเป็นลูกคา้ในกลุ่มประเทศในแถบทวีป เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย และยโุรป 

 ลกัษณะการจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศมีทั้งงานประมูล การขายตรง และขายผา่นตวัแทน เน่ืองจากผูค้า้ถงัแก๊สใน

ประเทศนั้นๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัขา้มชาติตอ้งการมีบริษทัตวัแทนทอ้งถ่ินเพ่ือติดต่อประสานงาน ซ่ึงจะช่วยทาํใหบ้ริษทัลดภาระ

ทางเอกสารและง่ายต่อการวางแผนการจาํหน่าย รวมทั้งการควบคุมสินคา้คงคลงั 

 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) 

ปัจจยัท่ีทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจดว้ยความมัน่คงมายาวนานกว่า 39 ปีนั้น นบัไดว่้าบริษทัมีจดุเด่นในเร่ืองต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตไดต้รงตามมาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนด มีคุณภาพดี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล พร้อมทั้งการจดัส่งตรง

เวลา เน่ืองจากความตอ้งการใชแ้ก๊สจะมีมากเป็นบางช่วงเวลาซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เช่น ช่วงฤดูหนาว หรือช่วงเทศกาล

สาํคญัต่างๆ การผลิตและจดัส่งท่ีตรงเวลาของบริษทัทาํใหลู้กคา้ไม่เสียโอกาสในการจาํหน่ายแก๊สในช่วงเวลาดงักล่าว 

2. ความยืดหยุน่ในการผลิตสินคา้ไดห้ลากหลายประเภทและขนาด เน่ืองจากกระบวนการผลิตของบริษทัเป็นก่ึงอตัโนมติั 

(Semi-Automatic) ทาํให้บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นท่ีเดียว (One-Stop Service) คือ ส่ังผลิตไดต้ั้งแต่ถงั

ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ทาํให้ไม่ตอ้งส่ังซ้ือกบัผูผ้ลิตหลายราย ดงันั้นบริษทัจึงเป็น

ผูผ้ลิตรายแรกๆท่ีลูกคา้นึกถึง นอกจากน้ีบริษทัไดป้รับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต เพ่ือรองรับ

ความตอ้งการท่ีคาดว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคต 

3. บริษทัไดป้รับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตโดยการคดิคน้และนาํเทคโนโลยีใหม่ๆมา

ใชใ้นการผลิต ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้เพ่ิมขึ้น การควบคุมคุณภาพให้คงท่ี การบริหารตน้ทนุให้ตํ่าลง การ

ประหยดัพลงังาน และลดความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทั้งคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

4. บริษทัมีการติดตามและวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้หลงัการขาย โดยนาํขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากลูกคา้มาใช้

ในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ให้มากขึ้น ทาํให้กลุ่มลูกคา้เดิมยงัให้

ความไวว้างใจ และส่ังซ้ือเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  

 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

ตลาดถงัแก๊สโลกเป็นตลาดท่ีจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ บริษทัผูค้า้นํ้ามนัและแก๊สระดบัโลก เช่น Total, 

SHV Energy, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil ลว้นมีบริษทัจดัตั้งอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีเป็นตลาดศกัยภาพของบริษทัฯ และกลุ่มผูค้า้

แก๊สระดบัทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศนั้นๆ โดยผูผ้ลิตนั้นประกอบดว้ยผูผ้ลิตมากรายทั้งรายใหญ่ท่ีมีกาํลงัการผลิตเพียงพอต่อการ

จาํหน่ายไปยงัประเทศอ่ืนๆ และผูผ้ลิตรายยอ่ยท่ีมีกาํลงัผลิตเพียงพอแค่จาํหน่ายในประเทศนั้นๆ  ซ่ึงผูซ้ื้อมีอาํนาจในการต่อรองมาก 

ทาํให้สภาวะการแข่งขนัในตลาดน้ีสูง ภาพรวมการแข่งขนัจึงเนน้เร่ืองของราคาเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
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โอกาสในการแข่งขนั คือ ค่าขนส่ง การตั้งกาํแพงภาษีนาํเขา้จากประเทศผูน้าํเขา้ รวมทั้งการตั้งเง่ือนไขดา้นเทคนิคในการตรวจสอบ

บางประการเพ่ือปกป้องผูผ้ลิตในประเทศนั้นๆ  

ผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก นอกจากประเทศตรุกีท่ีนบัเป็นประเทศท่ีผลิต และส่งออกถงัแก๊สแรงดนัตํ่าเป็นจาํนวนมาก เม่ือ

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินของตรุกีเกิดการอ่อนตวัในสภาวะเช่นน้ีอาจดูเหมือนจะทาํให้มีความแข่งขนัในดา้นราคาดีขึ้น แต่

ในปีท่ีผา่นมาวิกฤตเศรษฐกิจของตุรกียงัไม่ส่งผลต่อยอดขายของบริษทัฯนกั อาจเน่ืองมาจากพ้ืนท่ีการขายของบริษทั กบัตุรกีไม่ทบั

ซอ้นกนั จึงไม่ส่งผลกระทบต่อยอดส่ังซ้ือจากลูกคา้มากนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯเองยงัคงเฝ้าระวงัความผนัผวนกรณีค่าเงินใน

ประเทศตรุกี รวมถึงประเทศคู่แขง่อ่ืนๆอยา่งใกลชิ้ดต่อไป นอกจากน้ีคู่แขง่ทางการคา้ท่ีสาํคญัอยา่งผูผ้ลิตจากประเทศจีนก็ยงัเป็น

ผูผ้ลิตและส่งออกถงัแก๊สหุงตม้ในตลาดสาํคญัๆ หลายท่ี แตบ่ริษทัฯ ยงัมีความไดเ้ปรียบผูผ้ลิตจากประเทศจีน ในดา้นของกาํแพง

ภาษีท่ีส่งเขา้ไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และสาํคญั 

ส่วนการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศนั้น ในปัจจุบนัมีโรงงานผลิตถงัแก๊สในประเทศรายสาํคญัท่ีสามารถผลิตถงัแก๊ส

ไดต้ามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพียง 4 โรงงาน โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตในประเทศรายใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงมีกาํลงั

การผลิตท่ี 10 ลา้นใบ/ปี 

 

การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ 

ถึงแมว่้าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตถงัแก๊สจะสูง แต่การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่นั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไดค้่อนขา้ง

ยาก เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัท่ีผูข้ายรายใหม่ตอ้งคาํนึงถึงในการเขา้สู่อุตสาหกรรมถงัแก๊ส ซ่ึงนอกจากจะตอ้งใชเ้งินลงทนุสูงแลว้ 

เน่ืองจากถงัแก๊สเป็นสินคา้ท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ผูผ้ลิตจึงตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานท่ีแต่ละประเทศกาํหนด ซ่ึง

ขั้นตอนในการขอการรับรองมาตรฐานนั้นใชเ้วลาในการดาํเนินการค่อนขา้งนาน นอกจากน้ีการท่ีบริษทัอยูใ่นอุตสาหกรรมถงัแก๊ส

มาเป็นเวลานาน มีความเช่ียวชาญทางดา้นการผลิต บริษทัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองจกัรในการผลิตเองและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบุคลากรของบริษทัมีประสบการณ์มายาวนาน ทาํให้ตน้ทุนการผลิตสามารถแข่งขนัได ้อีกทั้ง

การผลิตท่ีมีปริมาณมากทาํใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economics of Scale) นอกจากน้ีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนั

ระดบัโลกจะพิจารณาเร่ืองช่ือเสียง และประสบการณ์ในธุรกิจควบคู่ไปกบัการพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดา้นมาตรฐาน กาํลงัการ

ผลิต ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เพ่ือให้แน่ใจว่าผูผ้ลิตจะสามารถผลิตและจดัส่งสินคา้ไดต้ามกาํหนดท่ีตกลงไว ้

 

อุปสรรคจากสินค้าทดแทน 

ผลิตภณัฑถ์งัแก๊สจากวสัดุคอมโพสิท เป็นนวตักรรมท่ีถูกคิดคน้ขึ้นมาเพ่ือใชท้ดแทนถงัแก๊สท่ีทาํจากเหลก็กลา้ แต่เน่ือง

ดว้ยระดบัราคาผลิตภณัฑท่ี์สูงกว่าผลิตภณัฑถ์งัแก๊สจากเหลก็กลา้กว่าเท่าตวั และวสัดุคอมโพสิทไม่สามารถนาํกลบัมารีไซเคิลเพ่ือ

ทาํเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นได ้ซ่ึงขดัต่อกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัพบว่าถงัคอมโพสิทมีอตัราการร่ัวมากกว่าถงัเหลก็ปกติ

ซ่ึงมีความทนทานมากกว่า ดงันั้นจึงไม่ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมากนกั 

นอกเหนือไปจากน้ี เตาไฟฟ้าก็ยงัถือเป็นนวตักรรม นอกอุตสาหกรรม ท่ีนิยมใชใ้นอาคาร เน่ืองจากขอ้จาํกดัของถงัแก๊สหุง

ตม้ท่ีสามารถใชไ้ดเ้พียงตามบา้นเรือนและพ้ืนท่ีห่างไกล  

 

อํานาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีซ้ือเพ่ือใชใ้นการผลิต คือ เหลก็แผน่รีดร้อน ซ่ึงมีผูผ้ลิตรายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลี และญ่ีปุ่ น  และราคาสามารถอา้งอิงไดก้บัดชันีราคาเหลก็ในตลาดโลก (Steel Price 
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Index) บริษทัจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากการมีผูข้ายนอ้ยรายและการขาดแคลนวตัถุดิบ นอกจากน้ีการซ้ือวตัถุดิบอ่ืนๆ แต่ละรายการ 

บริษทัจะมีรายช่ือกลุ่มผูข้ายท่ีมีคณุภาพไวเ้พ่ือพิจารณาเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไดมี้การพิจารณาผูข้าย

ใหม่ท่ีเหมาะสมเพ่ิมขึ้นดว้ย จึงทาํให้บริษทัสามารถซ้ือวตัถุดิบไดใ้นราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด 

 

สภาพการแข่งขันในอนาคต 

สภาพการณ์ของตลาดโดยรวมคาดว่าจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามจาํนวนประชากรและจาํนวนครัวเรือนท่ีเพ่ิมขึ้นในภูมิภาค

ต่างๆ นอกจากน้ีบริษทัคาดว่ายอดขายจะเติบโตมากขึ้นเม่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการก่อสร้างคลงัจดัเก็บและโรง

บรรจุแก๊สในประเทศเหล่านั้นแลว้เสร็จ ราคานํ้ามนัดิบท่ีปรับตวัลดลงจากช่วงปีท่ีผา่นมา ส่งผลโดยตรงต่อความตอ้งการใชแ้ก๊สหุง

ตม้ เน่ืองจากราคาแก๊สหุงตม้จะปรับตวัลดลงตามราคานํ้ามนัดิบ ผูบ้ริโภคยงัคงมีความตอ้งการสินคา้ใหม่ๆอยูเ่สมอ บริษทัจึงมีการ

วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใชข้อ้มูลจากการสาํรวจความตอ้งการของ

ตลาด หรือการร่วมมือกนัพฒันาผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ บริษทัฯไดอ้อกผลิตภณัฑถ์งั ขนาด 200, 250 และ 300 กก. ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดีและ

คาดว่าจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในอนาคต  อีกทั้งบริษทัยงัไดพ้ฒันาถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดลอ้และนวตักรรม สี 3 ชั้นเพ่ือส่ง

มอบคุณค่าผลิตภณัฑท่ี์ดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ของบริษทัฯ อีกดว้ย 

 ดว้ยกลยทุธ์ในการแข่งขนั ปรัชญาและนโยบายในการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตถงัแก๊สชั้นนาํ 

ไดรั้บการคดัเลือกและเชิญเขา้ประกวดราคาอยูเ่สมอ ทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว่้า บริษทัจะยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิม และสามารถขยายฐาน

ลูกคา้ใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเป้าหมายหลกัในระยะส้ัน คือการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่ๆไดเ้พ่ิมขึ้น รวมถึงการขยาย

ตลาดและฐานลูกคา้ไปยงัภูมิภาคใหม่เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

  

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

 ยอดขายรวมในปี 2562 ลดลง เน่ืองจากภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าทาํให้

เกิดการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผลจากการชะลอการส่ังซ้ือของลูกคา้ในแถบเอเชียใต ้

เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการ

ปล่อยสินเช่ือให้ลูกคา้มากขึ้น อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากถงัแก๊สเป็นสินคา้ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัลูกคา้จึงเร่ิมกลบัมา

ส่ังซ้ือบางส่วนในช่วงปลายปี นอกจากน้ีปีน้ียอดขายในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทาํให้

บริษทัไดรั้บคาํส่ังซ้ือเพ่ิมมากขึ้น 

อยา่งไรก็ตามบริษทัเช่ือว่าความตอ้งการถงัแก๊สซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานนั้นจะมีอยา่งต่อเน่ือง โดยความตอ้งการยงัคงอยูใ่นลูกคา้แถบ

ทวีปเอเชีย และแอฟริกา  

 เพ่ือใหบ้ริษทัมีการเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยืน คณะผูบ้ริหารจึงไดว้างกลยทุธ์และกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจทั้ง

ระยะส้ันและระยะยาวดงัน้ี 

 

เป้าหมายระยะส้ัน (1-3 ปี)  

- ผูบ้ริหารยงัคงเนน้การพิจารณาปรับเปล่ียนกลยทุธ์การขายใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกและติดตาม

ความตอ้งการของตลาดอยา่งใกลชิ้ด  

- คิดคน้พฒันาผลิตภณัฑท่ี์คาดว่าจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในอนาคต เพ่ือผลกาํไรท่ีดีย่ิงขึ้น 
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- การริเร่ิมบุกตลาดในภูมิภาคใหม่ท่ีคาดว่าจะทาํกาํไรไดดี้ เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้ อนัจะส่งผลถึงยอดขายและความสามารถใน

การทาํกาํไรให้สูงขึ้นต่อไป  

- บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานท่ีสูงกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ รวมถึงการจดัส่งท่ีตรงเวลาเพ่ือรักษากลุ่ม

ลูกคา้เดิม  

- บริหารตน้ทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยเพ่ิมมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการ

ผลิต เพ่ือลดส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต เพ่ือให้สามารถควบคุมตน้ทนุในการผลิตให้สามารถแข่งขนัในดา้น

ราคากบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนในการขยายตลาดลูกคา้รายใหม่ได ้ 

- การพฒันาบุคลากร บริษทัตระหนกัถึงคุณค่าของบคุลากรว่ามีผลต่อความกา้วหนา้และความสาํเร็จในการปฏิบติัตาม

ทิศทางท่ีผูบ้ริหารไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ดงันั้นบริษทัจึงให้ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรในสายงานต่างๆ โดยวางแผนการ

จดัการอบรมความรู้ความชาํนาญตามสายงานและตามระดบัพนกังาน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และความรู้สึกภกัดี

ต่อองคก์ร 

- การดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คาํนึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

- ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายการลงทุนทั้งในดา้นภูมิศาสตร์ และ ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองเพ่ือความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

 

เป้าหมายระยะยาว (>3 ปี) 

- ศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิต ประหยดัพลงังาน ลดส่วนสูญเสีย ลด

ตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็น และแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

- การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์บริษทัให้ความสาํคญัและสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญ ให้ใชค้วามรู้

ความสามารถในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ทั้งในส่วนของการปรับปรุงต่อยอดผลิตภณัฑเ์ดิม และการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ให้มีคุณภาพและความหลากหลายมากย่ิงขึ้น  

- ปรับปรุงและพฒันาทั้งในดา้นวตัถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภณัฑใ์ห้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากย่ิงขึ้น 

 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ์เพ่ือจําหน่าย 

(ก)   กาํลงัการผลิต 

ปัจจุบนับริษทัมีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียว คือ สถานท่ีตั้งสาํนกังานปัจจบุนัท่ีเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี

อาคารโรงงานจาํนวน 3 โรงงาน ซ่ึงบริษทัมีกาํลงัการผลิตและอตัราการใชก้าํลงัการผลิต (Utilization Rate) ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายการ หน่วย ปี 2560* ปี 2561** ปี 2562 

กาํลงัการผลิต ลา้นใบ 7.7 8.65 10.0 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 89% 80% 56% 

*ปี 2560 คร่ึงปีแรกของปีกาํลงัการผลิตของบริษทัเพ่ิมขึ้นเป็น 7.2 ลา้นใบ/ปี และคร่ึงปีหลงัของปีกาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 8.2 ลา้นใบ/ปี ทาํให้

ค่าเฉลี่ยของปีอยูท่ี่ 7.7 ลา้นใบ/ปี 

**ปี 2561 ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 กาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 10.0 ลา้นใบ/ปี ทาํให้ค่าเฉลี่ยของปีอยูท่ี่ 8.65 ลา้นใบ/ปี 
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(ข)    นโยบายการผลิต 

ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้มูลสรุปของบริษทั ถงัทนความดนัตํ่าของบริษทัแบ่งเป็น ถงัท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ 

และถงัท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ “SMPC” ในส่วนถงัท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ ซ่ึงเป็นการขายส่วนใหญ่

ของบริษทันั้น เป็นถงัท่ีผลิตใหบ้ริษทัผูค้า้แก๊สและนํ้ามนัขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีรูปแบบของถงัแก๊สแตกต่างกนัตามขอ้มูลจาํเพาะ 

ขอ้กาํหนดและการออกแบบของแต่ละบริษทั ทั้งน้ีรวมถึงถงัทนความดนัตํ่าอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม เช่น ถงัคลอรีน และ ถงั

แอมโมเนีย เป็นตน้ ดงันั้นในการผลิตถงัดงักล่าวจะเป็นไปตามคาํส่ังซ้ือของลูกคา้และแผนการส่งมอบสินคา้ในแต่ละคร้ัง (Job 

order) โดยไม่มีการผลิตเพ่ือเก็บเป็นสินคา้คงเหลือ  

ส่วนถงัท่ีผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ “SMPC” ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยถงัแก๊สรถยนตใ์นประเทศ ซ่ึงบริษทัจะส่ัง

ผลิตให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและปริมาณสินคา้คงเหลือขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือลดตน้ทนุในการจดัเก็บและลดความเส่ียง

จากสินคา้ลา้สมยัหรือเสียหาย 

 

(ค)    การจดัหาวตัถุดิบ   

ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตคือ เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Rolled Steel) ซ่ึงสามารถจดัหาไดท้ั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในปีน้ีสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตในประเทศและตา่งประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 35 : 65 ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ความผนัผวนของค่าเงินบาทและราคาเป็นสาํคญั  แหล่งวตัถุดิบท่ีสาํคญัในต่างประเทศ ไดแ้ก่ จีน เกาหลี และ

ญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 

เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถงัทนความดนัตํ่าของบริษทัสามารถจดัหาไดท้ัว่ไป บริษทัจึง

ไม่มีความเส่ียงในเร่ืองการพ่ึงพิงวตัถุดิบจากท่ีใดเป็นสาํคญั บริษทัจะพิจารณาส่ังซ้ือจากผูข้ายท่ีให้ราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด โดย

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการผลิตของบริษทั จากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจยงัไม่เคยปรากฏเหตุการณ์การขาดแคลนวตัถุดิบ  

 

2.3.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และการดําเนินการของบริษัท 

โปรดดูท่ีหวัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อสังคม” หวัขอ้ยอ่ย 10.4.1  

 

2.3.3 ข้อพพิาทเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม 

 ไม่มี  

 

2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ  

ไม่มี 

 

 

 

ir-nattamon
ไม่มีในรายงานประจำปี

ir-nattamon
ไม่มีในรายงานประจำปี
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 

 เพ่ือให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารไดมี้การจดัการและบริหารความเส่ียงแบบบูรณา

การ  กล่าวคือร่วมกนัในกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ตน้ การวางแผนร่วมกนั การพฒันายทุธศาสตร์ร่วม (common strategy) และการ

แบง่บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ พร้อมกบัการร่วมกนัทาํหนา้ท่ีอยา่งผสมกลมกลืน และยงัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง COSO 

Enterprise Risk Management พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัให้

บริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและควบคุมความเส่ียงอนัเกิดจากภายในและภายนอกให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยฝ่าย

บริหารไดติ้ดตามดาํเนินการตามแผนงานจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริหารรับทราบเพ่ือ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี เพ่ือคณะกรรมการจะไดร่้วมกนัพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นให้

ครอบคลุมทั้งองคก์ร หรือรายงานเม่ือมีเหตุการณ์บ่งช้ีท่ีสาํคญัเพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษทัจะไดป้ระเมินและติดตามผลการบริหาร

จดัการความเส่ียง พร้อมทั้งร่วมกนักบัฝ่ายจดัการในการปรับปรุงแผนงานบรรเทาความเส่ียงให้เป็นปัจจุบนัเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลง ปัญหา อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นไดท้นัเวลาต่อไป  

3.1  ความเส่ียงจากการจัดการของเสียจากกระบวนการผลติ และการเกิดคดีความด้านส่ิงแวดล้อมในอนาคต 

บริษทัมีของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตซ่ึงอาจกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม ถา้บริษทับกพร่องในการตรวจสอบอยา่ง

สมํ่าเสมอ อยา่งไรก็ตามบริษทัตระหนกัถึงพนัธกิจท่ีจะให้การดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนไม่เช่นนั้นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มอาจเป็นความเส่ียงสาํคญัท่ีกระทบกบับริษทั และอาจนาํไปสู่การเกิดคดีความดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัไดจ้ดัตั้งศูนยค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมและจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพอยา่งสมํ่าเสมอ และมีหน่วยงานฝ่ายบริหารระบบดาํเนินการรวบรวม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งติดตามสถานะในการดาํเนินการ ในส่วนการกาํจดักากอุตสาหกรรมท่ีบริษทัไม่สามารถบาํบดัหรือ

กาํจดัไดเ้องในการผลิต บริษทัไดว่้าจา้งบริษทัภายนอกท่ีมีใบอนุญาตรับรองเพ่ือจดัการกบัของเสียจากการผลิตโดยเฉพาะ นอกจากน้ี

บริษทัยงัไดรั้บการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 (โปรดดูรายละเอียด

ท่ีหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”) 

3.2  ความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัในฐานะผูป้ระกอบการส่งออกเป็นหลกั (สัดส่วนส่งออกทัว่โลกมากกว่า 90% ของยอดขาย) มีรายรับท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศจากการทาํธุรกรรมดา้นการคา้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยโูร และปอนดส์เตอร์ลิง ดงันั้นความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงส่งผลกระทบกบัรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั 

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 รายไดข้องบริษทัส่วนใหญ่ไดรั้บเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และบริษทัมีการนาํเขา้วตัถุดิบหลกั คือ เหลก็แผน่รีดร้อนและ

วตัถุดิบอ่ืนท่ีใชใ้นการผลิตจากต่างประเทศมาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกนั โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมาบริษทันาํเขา้วตัถุดิบคิดเป็น

ประมาณ 65% ของปริมาณความตอ้งการใชว้ตัถุดิบและวสัดุทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต ดงันั้นบริษทัจึงใชวิ้ธีป้องกนัความเส่ียงแบบ 

Natural Hedge ไดแ้ก่ การนาํรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีเป็นสกุลเงินเดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบท่ีเป็นเงินสกุลเดียวกนั 

บริษทัจึงไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนไม่มาก สาํหรับรายไดจ้ากการขายท่ีเป็นเงินสกุลอ่ืน (ยโูร และปอนดส์เตอร์ลิง) ไดมี้
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การติดตามดูแลอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย เพ่ือท่ีบริษทัจะสามารถ

วางแผนการเงิน รวมทั้งใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยงัมีการรายงานแนวโนม้และสถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนในท่ีประชุม

ของคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกเดือน 

3.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาเหล็ก 

 เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตถงัแก๊สคิดเป็นประมาณ 52% ของตน้ทนุรวม ซ่ึงไม่

สามารถใชว้ตัถุดิบอ่ืนมาทดแทนได ้แต่เน่ืองจากมีผูผ้ลิตหลายรายทัว่โลก ทาํให้ไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบ  

  ความผนัผวนของราคาเหลก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขาย ตน้ทุน และกาํไรของบริษทั โดยปกติในอุตสาหกรรมการ

กาํหนดราคาขายนั้น จะอา้งอิงจากดชันีราคาเหลก็ในตลาดโลก ซ่ึงจะผนัแปรตามภาวะเศรษฐกิจและตน้ทนุราคานํ้ามนัท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลง ถา้ราคาเหลก็ในตลาดโลกลดลง ราคาขายก็จะลดลง ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการขายและ

กาํไรตามประมาณการท่ีกาํหนดไวไ้ด ้นอกจากน้ีสินคา้ของบริษทัเป็นงานส่ังทาํตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด ซ่ึงมีระยะเวลาผลิต

จนกระทัง่ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ (Lead Time) ประมาณ 2-3 เดือน ทาํให้ในบางช่วงราคาตน้ทุนวตัถุดิบมีความแตกต่างจากราคาขายท่ี

กาํหนดไว ้บริษทัจึงตอ้งมีการวางแผนการผลิต การขาย และการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีเพ่ือลดความผลกระทบจากความผนัผวน

ของราคาวตัถุดิบท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ 

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 สาํหรับการขายแบบสัญญาระยะยาว ปกติในสัญญาจะระบุใหบ้ริษทัสามารถปรับเปล่ียนราคาขายให้เป็นไปตามราคา

ปัจจุบนัของเหลก็ (Formula Price) ทาํใหผ้ลกระทบในเร่ืองดงักล่าวมีไม่มากนกั ส่วนการขายแบบเป็นคาํส่ังซ้ือต่อคร้ัง บริษทับริหาร

จดัการโดยส่ังซ้ือเหลก็ซ่ึงจะเป็นราคาในช่วงเวลาเดียวกบัขณะท่ีบริษทัเสนอราคา เพ่ือลดผลกระทบจากราคาท่ีผนัผวนท่ีเกิดขึ้น ใน

กรณีท่ีเป็นคาํส่ังซ้ือขนาดใหญ่มีระยะเวลาการส่งนานหลายเดือน บริษทัจะทาํสัญญาตกลงซ้ือขายเหลก็ล่วงหนา้กบัผูผ้ลิตเหลก็เพ่ือ

ลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ นอกจากน้ีเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารการผลิต และการขาย เม่ือราคาเหลก็ลดลง

บริษทัจะส่ังซ้ือเหลก็บางขนาดท่ีใชเ้ป็นประจาํเพ่ือสาํรองเป็นสินคา้คงคลงั โดยพิจารณาปริมาณส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมจากแผนการขาย 

บวกกบัการคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้โดยอาศยัขอ้มูลการส่ังซ้ือในอดีตและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น นอกจากน้ี

บริษทัยงัติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดอยา่งใกลชิ้ด โดยอาศยัประสบการณ์ท่ียาวนานในอุตสาหกรรมเพ่ือ

ประกอบการคาดการณ์สภาวะราคาเหลก็ในตลาดก่อนการตดัสินใจส่ังซ้ือ ก่อนการส่ังซ้ือทุกคร้ังบริษทัเปรียบเทียบราคาจากผู ้

จาํหน่ายเหลก็หลายรายท่ีมีศกัยภาพใกลเ้คียงกนัเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตามตอ้งการในราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

ซ่ึงการบริหารจดัการขา้งตน้ยงัช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ไม่ทนัเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั ลด

ค่าใชจ้่ายในการเก็บรักษาวตัถุดิบ (Holding Cost)  และค่าใชจ้่ายในการส่ังซ้ือวตัถุดิบ (Reordering Cost) ดว้ย 

 สาํหรับการจดัการความเส่ียงเร่ืองราคาวตัถุดิบท่ีผนัผวนท่ีอาจทาํให้บริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายและกาํไร

ท่ีตั้งไวไ้ดน้ั้น ฝ่ายจดัการไดติ้ดตามแนวโนม้ราคาเหลก็เป็นประจาํในการประชุมทุกเดือน เพ่ือท่ีจะไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์การขาย

และการซ้ือวตัถุดิบไดท้นัเวลา หรือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

3.4 ความเส่ียงจากลูกค้ารายใหญ่  

 ในบางปีบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดขายคดิเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ซ่ึงเกิดขึ้นตามสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจในบางประเทศ เช่น ในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากรัฐบาลไดย้ติุ
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การใชแ้ก๊สธรรมชาติจากท่อส่งแก๊ส ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษาสูง โดยเปล่ียนมาเป็นการใชถ้งัแก๊ส ประกอบกบัโรงบรรจุและ

จดัเก็บแก๊สไดส้ร้างเสร็จสมบูรณ์ ทาํให้ลูกคา้ในกลุ่มประเทศน้ีมีความตอ้งการถงัใหม่เป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตามในปี 2562 และ 

2561 บริษทัไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมียอดขายคดิเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วม 

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 บริษทัมีแนวทางป้องกนัความเส่ียงโดยกระจายสัดส่วนการขายไปยงัภูมิภาคต่างๆ และการเขา้ไปขายในพ้ืนท่ีตลาดใหม่ 

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของลูกคา้ ซ่ึงโดยปกติลูกคา้ต่างภูมิภาคจะมีความตอ้งการใชถ้งัแก๊สต่างช่วงเวลา ทาํให้บริษทัสามารถวาง

แผนการผลิตไดส้มํ่าเสมอตลอดทั้งปี นอกจากน้ีบริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้รายใหญ่ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดีจากคุณภาพสินคา้ท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ การจดัส่งท่ีตรงตามเวลาท่ีลูกคา้กาํหนดและราคาขายท่ีสมเหตุสมผล จึง

ไดรั้บคาํส่ังซ้ืออยา่งต่อเน่ือง  

3.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน  

 ปัจจุบนัน้ีสินคา้ท่ีสามารถนาํมาใชท้ดแทนถงัแก๊สท่ีผลิตจากเหลก็ได ้คือ ถงัแก๊สท่ีผลิตจากอลูมิเนียม และ ถงัแก๊สท่ีผลิต

จากวสัดุผสม (Composite Material) หรือ ถงั Composite ซ่ึงเป็นถงัท่ีมีนํ้าหนกัเบากว่าถงัเหลก็ทัว่ไป  

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 จากการติดตามสถานการณ์ตลาดของถงัทั้ง 2 ประเภทน้ี พบว่ายงัไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด เน่ืองจากมีความคงทน และอายุ

การใชง้านส้ันกว่าถงัเหลก็ รวมถึงราคาขายท่ีสูงกว่าถงัเหลก็มาก ดงันั้นความนิยมจึงจาํกดัอยูเ่พียงบางประเทศท่ีมีกฎหมายแรงงาน

ในการจาํกดัการยกของหนกัเท่านั้น นอกจากน้ีจากการท่ีนานาชาติต่ืนตวัและรณรงคใ์หผ้ลิต หรือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้เหลก็ยงัคงเป็นวตัถุดิบท่ีเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากถงัเหลก็สามารถนาํมาซ่อมหรือรีไซเคิลได ้อนัจะเป็นการประหยดั

พลงังานและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นในระยะส้ันบริษทัจึงเช่ือมัน่ว่าความเส่ียงเก่ียวกบัสินคา้ทดแทนถงัเหลก็จะยงัไม่

ส่งผลกระทบต่อบริษทัมากนกั อยา่งไรก็ตามเพ่ือขยายฐานลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของตลาด ในปี 2556 บริษทัไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป (EN Standard) ในการผลิตถงันํ้าหนกัเบา (Light-Weighted Cylinder) ท่ีมีคุณสมบติัเด่น คือ นํ้าหนกั

เบาใกลเ้คียงถงั Composite และ ทนทานเทียบเท่าถงัเหลก็ทัว่ไป อีกทั้งราคายงัถูกกว่าถงั Composite ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดในอนาคต  นอกจากน้ีจากการท่ีบริษทัอยูใ่นธุรกิจอุตสาหกรรมถงัแก๊สมาเป็นเวลานาน ทาํให้มีพนัธมิตรทางธุรกิจ

ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในตลาด ดงันั้นบริษทัสามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดขึ้นในอนาคตไดท้นัการ 

3.6 ความเส่ียงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกดีกันจากประเทศผู้นําเข้าถังแก๊ส  

 ลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา หรือเร่ิมพฒันา ซ่ึงปัจจบุนัมีอตัราการใชแ้ก๊สต่อหวัของประชากรอยู่

ในระดบัตํ่ามาก เน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมมีการลงทุนในดา้นโรงเก็บและบรรจุแก๊ส ผูผ้ลิตในประเทศเหล่านั้นจึงเป็นบริษทัท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้เขา้มา

ในธุรกิจการผลิตถงัแก๊ส และยงัไม่สามารถผลิตถงัแก๊สท่ีผา่นมาตรฐานท่ีกาํหนดไดอ้ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการใชแ้ก๊สในประเทศ

เหล่านั้น ดงันั้นรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้นาํเขา้ถงัแก๊สเพ่ือนาํมาใชใ้นประเทศ อยา่งไรก็ตามถา้ผูผ้ลิต

ทอ้งถ่ินสามารถพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตและเพ่ิมกาํลงัการผลิตไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นประเทศแลว้ อาจจะกระทบตอ่

ยอดขายในอนาคตของบริษทั นอกจากน้ีดว้ยปัจจยัภายนอกในเร่ืองนโยบายการคา้และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น มาตรการของ

สหรัฐอเมริกาเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของสินคา้ถงัแก๊สท่ีนาํเขา้จากประเทศไทย และประเทศจีน 
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 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 บริษทัติดตามข่าวสถานการณ์ตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ และอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปไดข้องโอกาสการขยายการลงทุนไป

ในประเทศท่ีคาดว่าจะมีศกัยภาพรวมถึงพิจารณาความเส่ียงดา้นต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากน้ีบริษทัมีแผนท่ีจะร่วมเป็นผูน้าํตลาด

ให้กบัโรงงานผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพให้ขายในนามของแบรนด ์SMPC ส่วนผลกระทบจากนโยบายทางการคา้และเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศนั้นเบ้ืองตน้บริษทัคาดว่าจะส่งผลดีกบับริษทั อยา่งไรก็ตามบริษทัจะติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

3.7 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 เน่ืองจากกระบวนการผลิตของบริษทัเป็นก่ึงอตัโนมติั (Semi-Automatic) ซ่ึงเป็นขอ้ดีและจุดแขง็อยา่งหน่ึงของบริษทั นัน่

คือ ทาํให้สายการผลิตของบริษทัยืดหยุน่ สามารถผลิตถงัไดห้ลากหลายประเภทและขนาด ซ่ึงกระบวนการผลิตแบบก่ึงอตัโนมติัน้ี

จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตในหลายขั้นตอน และในกระบวนการจดัส่งสินคา้ก็จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานในการ

ลาํเลียง และบรรจุถงัเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ ดงันั้นจาํนวนแรงงาน ประสิทธิภาพและความชาํนาญงานของแรงงาน จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อธุรกิจของบริษทั  

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 บริษทัมีการว่าจา้งบริษทัภายนอกเขา้มาดาํเนินการจดัหาแรงงานใหแ้ก่บริษทั เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ เพ่ิมความ

สะดวกรวดเร็วและลดภาระในการจดัหาแรงงานรายวนั โดยการดาํเนินการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัทั้งทางดา้น

คุณภาพงานและการปฏิบติัต่อพนกังานให้ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบพนกังาน นอกจากน้ีบริษทัมีระบบการจ่าย

ผลตอบแทนแก่แรงงานอยา่งเหมาะสมตามความสามารถและความชาํนาญของแรงงานและสามารถแข่งขนัได ้อีกทั้งบริษทัมี

นโยบายในการให้สวสัดิการพนกังานท่ีจงูใจ พร้อมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการฯ เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังานในการติดต่อ

กบับริษทัถึงขอ้เสนอแนะและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี โดยมุ่งหวงัสนบัสนุนให้พนกังานมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น และเพ่ือให้

สามารถรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไวไ้ด ้อยา่งไรก็ตามเพ่ือการควบคุมคุณภาพในระยะยาวและการลดความเส่ียง

จากการพ่ึงพาแรงงาน บริษทัไดพ้ฒันาเทคโนโลยีในการผลิต โดยปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรบางส่วนให้เป็นแบบอตัโนมติัเพ่ิมมากขึ้น  

3.8 ความเส่ียงการให้สินเช่ือทางการค้า 

 บริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีชาํระล่าชา้ หรือผิดนดัชาํระ ทาํให้อาจเสียผลประโยชน์ได ้

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 โดยปกติบริษทัมีนโยบายทางการเงินในดา้นการขาย โดยการให้เปิด L/C หรือชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้บางส่วนหรือทั้ง

จาํนวนก่อนการจดัส่งสินคา้ บริษทัมีการพิจารณาให้วงเงินสินเช่ือ (Credit Limit) ท่ีเหมาะสม และกาํหนดอาํนาจอนุมติัท่ีชดัเจน 

นอกจากน้ีบริษทัยงักาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการให้สินเช่ือและวงเงินสินเช่ือของลูกคา้ทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณาความเส่ียง

จากการให้สินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกคา้เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือในฐานะทางการเงิน อยา่งไร

ก็ตามลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูค้า้แก๊สและนํ้ามนัระดบัโลกท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ทาํให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 

บริษทัยงัไม่พบปัญหาในเร่ืองการผิดนดัชาํระหน้ีจากลูกคา้ 

3.9 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 บริษทัมีความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจนาํไปสู่การถูกส่ังให้ชาํระค่าปรับหรืออาจถูกระงบัการ

ประกอบกิจการชัว่คราว 
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 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อการผลิตและการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัไดใ้ห้แต่ละฝ่ายรวบรวมขอ้มูลพร้อมติดตามขอ้มูล

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ และให้หน่วยงานบริหารระบบ เป็นศนูยก์ลางรวบรวมขอ้มูลกฎหมายจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือตรวจสอบสถานะดาํเนินการในการต่ออายใุบอนุญาตต่างๆ  

3.10 ความเส่ียงจากการขาดผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสําคัญ 

 บริษทัมีความเส่ียงจากการขาดผูสื้บทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารสาํคญั ซ่ึงอาจทาํให้กระทบกบัการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง อนัจะนาํไปสู่ผลประกอบการท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการพฒันาหรือการเติบโตทางธุรกิจอาจมีการ

ชะลอตวั 

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 บริษทัตระหนกัถึงผลกระทบท่ีสาํคญัจากปัญหาดงักล่าว จึงไดส้ร้างโครงสร้างอาํนาจดาํเนินการตามลาํดบัชั้น เพ่ือกระจาย

ความรับผิดชอบใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางมากขึ้น พร้อมทั้งอยูร่ะหว่างการศึกษาและจดัทาํแผนสืบทอดผูบ้ริหารเพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบติั รวมทั้งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติใหจ้ดัตั้ง

คณะกรรมการสรรหาแลว้ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหวัขอ้ 

“โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ยอ่ย 5 “แผนการสืบทอดตาํแหน่ง”) 

3.11 ความเส่ียงจากอุทกภัย  

 บริษทัตระหนกัว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา เช่น เหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภยั 2554 บริษทัซ่ึงมีท่ีตั้ง

ของโรงงานและสาํนกังานอยูใ่นเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีความเส่ียงเร่ืองอุทกภยั ซ่ึงอาจส่งผลต่อการผลิตท่ีอาจจะ

หยดุชะงกัหรือเป็นอุปสรรคในเส้นทางคมนาคมระหว่างทางจดัส่งสินคา้ ทาํใหจ้ดัส่งสินคา้ล่าชา้ บริษทัเลง็เห็นถึงความสาํคญัใน

เร่ืองน้ี จึงไดด้าํเนินการวางแผนรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 ถึงแมว่้าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วมในปี 2554 ท่ีผา่นมา แต่บริษทัไดมี้การเตรียม

แผนป้องกนันํ้าท่วมทั้งในระยะส้ันและจดัทาํแผนระยะยาวเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึ้น โดยการติดตาม

ข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ การเฝ้าระวงัระดบันํ้าในคลองรอบๆบริเวณโรงงาน การบาํรุงรักษาและตรวจสภาพของอุปกรณ์ป้องกนันํ้า

ท่วมให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน พร้อมทั้งจดัหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบจาก

แผนการรับมือเร่ืองอุทกภยัของรัฐบาลอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนจดัซ้ือแผนประกนัภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรเทาภาระความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

3.12 ความเส่ียงเกี่ยวกับต้นทุนท่ีเพิม่ขึน้จากนโยบายของรัฐบาลในการกําหนดมาตรการปกป้องจากการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศ 

(Anti-Dumping) 

 เหลก็แผน่รีดร้อนเป็นวตัถุดิบหลกัและเป็นตน้ทนุท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตถงัแก๊สของบริษทั บริษทัซ่ึงมีการขายแบบ

ส่งออกเป็นส่วนใหญ่จึงส่ังซ้ือเหลก็ท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่จากต่างประเทศ เน่ืองจากสามารถขอคืนภาษีนาํเขา้ไดเ้ม่ือมีการส่ง

สินคา้ออกไปขายต่างประเทศแลว้ ทาํให้ตน้ทุนผลิตลดลง เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้

นอกเหนือจากช่ือเสียงและคุณภาพสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานของบริษทั โดยตั้งแตป่ลายปี 2555 รัฐบาลเห็นชอบใหใ้ชม้าตรการปกป้อง
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ชัว่คราว (Safeguard) แก่สินคา้เหลก็แผน่รีดร้อนซ่ึงเป็นเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดเดียวกบัท่ีบริษทัใชผ้ลิตสินคา้ เพ่ือปกป้อง

อุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย โดยจดัเก็บภาษีในอตัราเพ่ิมเติม ทาํให้บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากการใชว้งเงินหนงัสือ

คํ้าประกนั ซ่ึงจะลดภาระไดต้่อเม่ือไดน้าํวตัถุดิบท่ีนาํเขา้มาผลิต และส่งออกสินคา้ดงักล่าวแลว้ อยา่งไรก็ตามมาตรการปกป้องฯได้

ยกเลิกตั้งแต่วนัท่ี 26 ก.พ. 62 บริษทัจึงไม่มีตน้ทุนทางการเงินในส่วนน้ีเพ่ิมเติม 

 แนวทางการดาํเนินงานของบริษทั 

  ถึงแมว่้าปัจจบุนับริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเก็บภาษนีาํเขา้ตามมาตรการปกป้องฯแลว้ แตห่ากในอนาคตรัฐบาล

จะมีนโยบายเก็บภาษีในลกัษณะน้ีอีก บริษทัมีแนวทางในการลดภาระตน้ทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและตน้ทนุทางการเงินจากการใช้

วงเงินทนุหมุนเวียนท่ีโดยการจดัเตรียมเอกสารให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว เพ่ือให้กระบวนการขอคนืภาษีเป็นไปโดยเร็วท่ีสุด   

 

 



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน)                                                                     แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ56-1) 

 

 

ส่วนท่ี 1: การประกอบธุรกิจ   หนา้ 24 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการดําเนินงาน  

ลาํดบั ประเภททรัพยสิ์น รายละเอียด อายกุารใชง้าน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี 

ณ.วนัท่ี 31 ธ.ค.62  

(ลา้นบาท) 

1 ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขต

บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็น 

1. ท่ีดินเน้ือท่ีรวม 13-2-32 ไร่ ใชเ้ป็นท่ีตั้งของอาคารโรงงาน 1 และ 2 และสาํนกังานของ

บริษทัในปัจจุบนั  

2. ท่ีดินเน้ือท่ีรวม 15-1-57.9 ไร่ เป็นท่ีตั้งของอาคารโรงงาน 3 

3. ท่ีดินเน้ือท่ีรวม 17-1-24 ไร่ อยูต่รงขา้มโรงงาน 

รวมท่ีดินทั้ง 3 แปลงมีเน้ือท่ีรวม 46-1-13.9 ไร่  

10 ปี 

(เฉพาะส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน) 

บริษทัเป็นเจา้ของ 280.71 

2 ท่ีดิน ท่ีดิน เน้ือท่ี 6-2-71.5 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล 

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีติดกบัท่ีดินของบริษทั  

- ท่ีดินเช่า - 

3 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

ประกอบดว้ย  อาคารสาํนกังาน 2 อาคาร  อาคารโรงงานลกัษณะเป็นอาคารชั้นเดียว

จาํนวน 3 อาคาร อาคารเก็บสินคา้ 1 อาคาร และอาคารโรงอาหาร โดยมีขนาดของแต่ละ

อาคารดงัน้ี  

1. อาคารสาํนกังานใหญ่ :  สูง 3 ชั้น มีขนาด 30*30*15 เมตร 

2. อาคารสาํนกังานเลก็ : สูง 1 ชั้น มีขนาด 7.5*41.7*6.1 เมตร  

3. อาคารโรงงาน 1: มีขนาด 30*174*10 เมตร  

4. อาคารโรงงาน 2: มีขนาด 30*168*9 เมตร 

5. ส่วนต่อขยายอาคารโรงงาน 2: มีขนาด 30*30*19.58 เมตร 

20-40 ปี บริษทัเป็นเจา้ของ 268.06 
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ลาํดบั ประเภททรัพยสิ์น รายละเอียด อายกุารใชง้าน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี 

ณ.วนัท่ี 31 ธ.ค.62  

(ลา้นบาท) 

6. อาคารโรงงาน 3: มีขนาด 24.4*216*10.8 เมตร 

7. อาคารเก็บสินคา้ : มีขนาด 22*68*10.4 เมตร 

8. อาคารโรงอาหาร : มีขนาด 12*23*8.3 เมตร 

4 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ อายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรตามท่ีไดมี้การประเมินใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2541 

ประมาณ 20 ปี ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่จดัหามาในปี 2536 ถึงปัจจบุนั สรุประยะเวลาท่ีใชง้าน

มาแลว้ประมาณ 1-24 ปี 

5-20 ปี บริษทัเป็นเจา้ของ 492.02 
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4.2 สัญญาเช่าท่ีดิน 

  ท่ีดินในรายการท่ี 2 นั้น เป็นท่ีดินท่ีติดกบัท่ีดินของบริษทั โดยบริษทัเช่าท่ีดินดงักล่าวจากผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงของ

บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการจดัเก็บวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ของบริษทั เน่ืองจากพ้ืนท่ีภายในบริษทัมีไม่เพียงพอ (รายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัสัญญาเช่าโปรดดูในขอ้ 12 “รายการระหว่างกนั” ขอ้ยอ่ย 12.1.2) 

 

4.3 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุสรุปไดด้งัน้ี  

 

ลาํดบั ประเภททรัพยสิ์น รายละเอียด เน้ือท่ี 

(ไร่) 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ณ.วนัท่ี 31 ธ.ค.62  

(ลา้นบาท) 

1 ท่ีดิน ตาํบลบางนา อาํเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร 1-0-20 33.60 

2 ท่ีดินพร้อมอาคารทาวเฮาส์ อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 0-0-29 4.80 

3 ท่ีดิน อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 3-0-7 1.60 

4 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินของ

โรงงานท่ีหยดุดาํเนินงาน (ลาํพูน) 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 290 หมู่ 3 ถนนสายลาํปาง-เชียงใหม่ 

ตาํบลทาสบเส้า อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพูน 

11-2-87 19.78 

 รวม ท้ังส้ิน  59.78 

   

  บริษทัมีนโยบายประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ โดยมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง

มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวคาํนวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยใ์นบริเวณขา้งเคียงกนัของบริษทั และรับรู้การ

เปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ โดยในปี 2562 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ

การลงทุน 

 

4.4 ภาระผูกพนัของทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ   

  ทรัพยสิ์นประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างรวมถึงเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ยกเวน้ท่ีดินท่ีจงัหวดั

เชียงราย ไดถู้กจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง วงเงินรวมประมาณ 1,750 ลา้นบาท (2561: 1,750 ลา้น

บาท) 
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4.5 เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท 

รูปแบบ ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า เลขทะเบียน/ประเทศท่ีจด

ทะเบียน 

เคร่ืองหมายการคา้ SMPC 

 

 

บมจ สหมิตรถงัแก๊ส ถงัแก๊ส (ก) 80482/ประเทศไทย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

5.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีมีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561  

-ไม่มี- 

 

5.2 คดีท่ีกระทบต่อการดําเนนิธุรกิจของบริษัทอย่างมนีัยสําคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้  

-ไม่มี- 

 

5.3 คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท  

-ไม่มี- 

 

5.4 คดีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นคู่ความกับบริษทั 

 -ไม่มี-  
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6.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไปสําหรับนักลงทุน    

ช่ือบริษทั บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SMPC 

เลขทะเบียนบริษทั 0-10-7-537-00160-9 

ประเภทของธุรกิจ        ผลิตถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถงัทนความดนัตํ่าแบบต่างๆ 

เวบ็ไซต ์ http://www.smpcplc.com  หรือ  http://www.smpc.co.th 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ และโรงงาน  92  ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล  แขวงแสมดาํ  

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Samaedam, 

Bangkhunthien, Bangkok  10150 

ทุนจดทะเบียน 535,506,333 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 535,506,333 หุน้ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลคา่แลว้ 535,506,333 บาท  

(ปี 2561: 535,506,333 บาท) 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(PAR) 1 บาท/หุ้น  

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของนิติ

บุคคลนั้น 

ไม่มี 

http://www.smpcplc.com/
http://www.smpc.co.th/
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ตดิต่อ     

สาํนักงานใหญ่  

โทรศพัท ์(TELEPHONE) (02) 895-4139-54                                       

โทรสาร  (FAX) (02) 416-5534 

E-mail  info@smpcplc.com 

นักลงทุนสัมพันธ์           

นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท ์(TELEPHONE) (02) 895-4139-54 

E-mail ir@smpcplc.com 

 

6.2 บุคคลอ้างอิง 

   (ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

    บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

    โทรศพัท ์: (02) 009-9000   โทรสาร : (02) 009-9991 

   (ข) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้      

    ไม่มี 

   (ค) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ  

นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549  หรือ  

นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ  

นายนรินทร์  จรูะมงคล เลขทะเบียน 8593    

    บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

    ชั้น 11  แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส เลขท่ี 87/1 ถนนวิทย ุกรุงเทพฯ 10330 

    โทรศพัท ์: (02) 205-8222   โทรสาร : (02) 654-3339 

 

 

mailto:info@smpcplc.com
mailto:ir@smpcplc.com


บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน)                                แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนท่ี 1: การประกอบธุรกิจ    หนา้ 31 

 

   (ง)   ผูต้รวจสอบภายใน 

    บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั  

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ  

กรุงเทพฯ 10800 

    โทรศพัท ์: (02) 596-0500  

       (จ) ท่ีปรึกษากฎหมาย 

    1)  CSBC Law Offices 

    เลขท่ี  90/37  อาคารสาธรธานี ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  

    โทรศพัท ์ :  (02) 233-6660-3  โทรสาร : (02) 233-6664 

    2)  สาํนกังานกฎหมายเทพ 

    เลขท่ี 1193 อาคารเอก็ซิท ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

    เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

    โทรศพัท ์: (02) 278-1679-84  โทรสาร : (02) 271-2367 

    3) SCL Law Group  

    เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 9 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

    โทรศพัท ์  :  (02)-676-6667-8    โทรสาร: 02-676-6188-9 ต่อ 412 

   (ฉ) ท่ีปรึกษาดา้นงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

    บริษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จาํกดั (IR Plus) 

    เลขท่ี 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

          โทรศพัท ์  :  (02)-541-4011 ต่อ 612   โทรสาร: 02-541-4011 

   (ช) ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตสั้ญญาการจดัการ 

    ไม่มี  
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น  

(ลดลง) 

ทุนจดทะเบียน (บาท)    536,405,305    535,506,333 (898,972) 

จาํนวนหุน้สามญั (หุ้น) 536,405,305 535,506,333 (898,972) 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00 1.00 - 

ทุนชาํระแลว้ (บาท) 535,506,333 535,506,333 - 

จาํนวนหุน้สามญั (หุ้น) 535,506,333 535,506,333 - 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท/หุน้) 1.00 1.00 - 

 

การเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีมติลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ จาํนวน 898,972 บาท จาก 

536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิ้ธีตดัจาํหน่ายหุน้จดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 898,972 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี22 สิงหาคม 2562  (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 

ล่าสุด) โดยนบัรวมหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  

 

รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนร้อยละ 

1. กลุ่มเอกะหิตานนทแ์ละเลา้วงษ ์   

 - นางปัทมา  เลา้วงษ ์ 128,971,112 24.08 

 - นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์ 54,337,281 10.15 

 - นางอุบล เอกะหิตานนท ์ 17,395,915 3.25 

รวมกลุ่มเอกะหิตานนทแ์ละเลา้วงษ ์ 200,704,308 37.48 

2. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ 46,740,676 8.73 

3. นายจิรศกัย ์พรหมสาขา ณ สกลนคร   37,785,000 7.06 

ส่วนที่ 2 

 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ สัดส่วนร้อยละ 

4. นายทยัดี วิศวเวช 27,542,311 5.14 

5. นายบพิธ ภทัรรังรอง 23,370,000 4.36 

6. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 15,200,516 2.84 

7. นายสัมพนัธ์ วชิรสกุลชยั 15,102,252 2.82 

8. นายบงการ กาญจนาหาร 11,086,556 2.07 

9. นายธวชั ตรีวรรณกุล 9,791,900 1.83 

10. นางสาวธนัธิดา เอ้ือวงศป์ระวิทย ์ 9,034,570 1.69 

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 396,358,089 74.02 

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนๆ 139,148,244 25.98 

รวมท้ังหมด 535,506,333 100.00 

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกท่ีเป็นปัจจบุนัไดจ้าก Website ของบริษทั ก่อนการประชุม 

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

 

 (ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ 

หรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั คือ 

   1. นางปัทมา เลา้วงษ ์ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ(สาํนกังาน)  

   2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน)  

 

(ค) การกระจายการถือหุน้ตามประเภทของบคุคลท่ีถือ 

   การกระจายการถือหุ้น ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด) เป็นดงัน้ี 

  

รายการ 

  

การถือครองหลกัทรัพย์ 
รวม 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

สัญชาติไทย 3,568 495,857,030 92.60 17 21,603,291 4.03 3,585 517,460,321 96.63 

สัญชาติต่างดา้ว 4 228,812 0.04 11 17,817,200 3.33 15 18,046,012 3.37 

รวม 3,572 496,085,842 92.64 28 39,420,491 7.36 3,600 535,506,333 100.00 
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

  (ง) ขอ้จาํกดัการถือหุ้นของชาวต่างชาติ  

  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ของบริษทั รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ โดย 

ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 (วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) หุ้นของบริษทัท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีจาํนวนร้อยละ 3.37 

7.3 เงินปันผล 

  (ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษทัมีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี อยา่งไรก็ตามการพิจาณาจ่ายปันผล

ขึ้นอยูก่บัผลการดาํเนิน สภาพคล่องและแผนการลงทนุในอนาคต รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  

  เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ้่ายปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็น

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวได ้และนาํเขา้รายงานต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

  (ข) ประวติัการจ่ายปันผล 

  บริษทัจ่ายปันผลในรูปของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล โดยมีประวติัการจ่ายท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 

 ปี 2561 ปี 2562 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น 1.05 0.70 

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.30 0.24 

เงินปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุ้น)2 0.33 0.18 

รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปี (บาท/หุ้น) 0.63 0.42 

มูลค่าหุ้นละ2 1.00 1.00 

อตัราการจ่ายปันผลต่อกาํไรสุทธิ 60% 60% 

 

หมายเหตุ:  1. บริษทัเร่ิมจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา 

2. เงินปันผลงวด ก.ค. - ธ.ค. 2562 เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 เพ่ือเสนอให้

ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ท่ีจะมีขึ้นต่อไป 
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีไดด้งัต่อไปน้ี 

  (ก) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น

โดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดและให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ การดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

จํานวนปีท่ี

ดํารงตําแหน่ง 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

 

11 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั 7 ปี 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธาน

กรรมการ 

 

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถ้ือหุ้น

ใหญ่ 

 

27 เมษายน 2550 – ปัจจุบนั 12 ปี 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

กรรมการ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

27 เมษายน 2544 – ปัจจุบนั 18 ปี 

4. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถ้ือหุ้น

ใหญ่ 

8 เมษายน 2540 – ปัจจุบนั 22 ปี 

5. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

4 เมษายน 2538 – ปัจจุบนั 24 ปี 

6. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ กรรมการ 

 

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถ้ือหุ้น

ใหญ่ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

10 กนัยายน 2542 – ปัจจุบนั 20 ปี 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ 

(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชี

และการเงิน 

1 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบนั 5 เดือน 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชี

และการเงิน 

 

9 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบนั 6 ปี 
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ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ การดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

จํานวนปีท่ี

ดํารงตําแหน่ง 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

31 มีนาคม 2558-ปัจจุบนั 4 ปี 

กรรมการท่านท่ีลาออกระหว่างปี 

1. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชี

และการเงิน 

30 เมษายน 2552 – 31 

กรกฎาคม 2562 

10 ปี 

 

การถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 และ 2561 (ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจาํนวนหุ้นโดยแยก

เป็นส่วนของกรรมการและของคูส่มรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตม้าตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกุล จํานวนหุ้นท่ีถือครอง  

2561 

(ณ 24 ส.ค. 61) 

2562 

(ณ 22 ส.ค. 62) 

จํานวนหุ้น

เพ่ิม (ลด)  

 ส่วนของ

กรรมการ 

คู่สมรสและ

บุตร  

(ม.258) 

รวม ส่วนของ

กรรมการ 

คู่สมรสและ

บุตร (ม.258) 

รวม ระหว่างปี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช 94,000 - 94,000 94,000 - 94,000 - 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ 17,395,915 - 17,395,915 17,395,915 - 17,395,915 - 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร - - - - - - - 

4. นายทยัดี  วิศวเวช 19,631,953 7,910,358 27,542,311 19,631,953 7,910,358 27,542,311 - 

5. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข 524,683 - 524,683 524,683 - 524,683 - 

6. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ 104,978,301 23,907,211 128,885,512 104,978,301 23,992,811 128,971,112 85,600 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ 

(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 

- - - - - - - 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั - - - - - - - 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก - - - - - - - 

กรรมการท่านท่ีลาออกระหว่างปี 

1. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา  

(ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 

- - - - - - - 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้จาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษทัฯ โดยประกอบดว้ยกรรมการไม่

นอ้ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัและดูและกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั  

2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Director) อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดท่ีมีอยูจ่ริง และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ ์ขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษทัตอ้งรับทราบและปฏิบติั รวมถึงหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติั

ตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2. เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

3. มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

4. มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสมํ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั 

(Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกบัและดูแลกิจการ

ท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือให้

คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ และทนัต่อเวลา 

2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ 

3. ส่งเสริมการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 

4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้

5. ดูแลให้การส่ือสารระหว่างกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ และภารกิจกลยทุธ์ เป้าหมาย

ทางการเงิน ความเส่ียง มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจาํทุกปี โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และติดตามและดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



        บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน)                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ56-1)  

 
 

หนา้ 38 

 

ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. ดาํเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทั เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์จะเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและ

ผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั โดยท่ีคณะกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พร้อมทั้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

ครบถว้นทุกคร้ังในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) และรายงานประจาํปี 

3. มอบอาํนาจให้ฝ่ายบริหารอนุมติัการทาํรายการ หรือการจ่ายเงินสาํหรับรายการค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีไดอ้นุมติัตามแผนธุรกิจ 

โดยให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละตารางอาํนาจดาํเนินการภายในบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณา และอนุมติัวงเงิน

ท่ีเกินกว่าอาํนาจดาํเนินการของฝ่ายบริหารท่ีไดก้าํหนดไว ้นอกจากน้ียงัอนุมติัหลกัการในการดาํเนินการเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลประโยชนข์องบริษทั ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ 

4. ดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ เช่ือถือได ้รวมทั้งกลไกในการ

รับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส  

5. รายงานส่วนไดส่้วนเสียของตนหรือบคุคลทีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ กิจการของบริษทัซ่ึง

สามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

6. กาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการจดัการขอ้มูลลบัเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้มูลร่ัวไหล การรักษา ความลบัของขอ้มูลลบั และ

ขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

7. จดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณชนและนกัลงทุนมีความถูกตอ้ง 

โปร่งใส เพียงพอต่อการตดัสินใจ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย

ดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี 

9.พิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีแก่คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการค่าตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหา เพ่ือการดาํเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุ้น 

10. ดูแลให้มีช่องทางการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเหมาะสม 

11. จดัให้มีแนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นทาง เวบ็ไซต ์หรือรายงานตรง

ต่อบริษทั โดยกาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสผา่นทางคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร และส่ังการให้มีการตรวจสอบขอ้มูลตามกระบวนการท่ีบริษทักาํหนดไวแ้ละรายงานต่อคณะกรรมการ 

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพ่ือรับผิดชอบดาํเนินการในดา้นต่างๆ ในนามบริษทัหรือคณะกรรมการ  

เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ีท่ีทางคณะกรรมการตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดว่าตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงมีมูลค่าของรายการท่ีตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบั หรือประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3. การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส์าํคญัท่ีมีมูลค่าของสินทรัพยถึ์งเกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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อํานาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนมุติัเร่ืองตา่ง ๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และ

ตามมติท่ีประชุมผถืู้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน 

นโยบายในการบริหารความเส่ียง  แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของผลของการ

ดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดูแลแผนรายจ่ายลงทุน (Capital 

Expenditure) และรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญั รวมถึง การจดัตั้งบริษทัยอ่ย การเขา้ควบรวมกิจการ  การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วม

ทุน (ถา้มี) 

การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือเป็นการแบง่แยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล

กบัการบริหารงานประจาํ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ 

⋅ ดูแลให้ธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาวและเติบโต

อยา่งย ัง่ยืน 

⋅ พิจารณาอนุมติันโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และ

การทาํธุรกรรมท่ีสาํคญัของบริษทั 

⋅ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายท่ี

กาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

⋅ บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และกาํหนด

กลยทุธ์ทางธุรกิจใหเ้ป็นไปตามอาํนาจท่ีไดรั้บ

มอบหมายของคณะกรรมการ 

⋅ มีอาํนาจในการอนุมติัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินกิจการ

ทัว่ไป รวมทั้งการลงทนุ การทาํขอ้ตกลงการคา้และ

อ่ืนๆ ตามวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

⋅  รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทตามหนังสือรับรอง 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและทาํการแทนบริษทั ประกอบดว้ย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข และ

นางปัทมา  เลา้วงษ ์โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษทัจะไดรั้บการเสนอช่ือและอนุมติัแต่งตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปี ซ่ึงจะจดัขึ้น

ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คน

ใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ี

ขาด 
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 4. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด ถา้

จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจ

ไดรั้บเลือกเขา้มาใหม่ได ้

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพของการปฎิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั 

อนัจะเป็นประโยขน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูง อยา่งชดัเจนไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัดงัน้ี 

• กรรมการทุกท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

• กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระคร้ังแรก โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

• กรรมการผูจ้ดัการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอใน

การบริหารงานธุรกิจ 

• กรรมการทุกท่านตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพธุรกิจอยา่ง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กรรมการบริษทัทุกท่านไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด กล่าวคือไม่มีกรรมการท่าน

ใดท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 บริษทั และกรรมการอิสระทุกท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 0.5-7 ปี ซ่ึงไม่เกิน 9 ปี 

ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับตาํแหน่งและจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการไวท่ี้หวัขอ้ยอ่ย (ก) คณะกรรมการบริษทั 

และเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทัในส่วน “ประวติัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” แลว้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํกบั ควบคุม และดูแลการปฏิบติังานของ

ฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการ ในวาระการดาํรงตาํแหน่งปี 2562 (เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563) ท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การ

ประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง ดงัน้ี 

 

การประชุม จาํนวนคร้ัง 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจาํไตรมาส และประจาํปี 4 

การติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการรายคร่ึงปี 1 

ทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ ภารกิจ แผนกลยทุธ์ งบประมาณ และบริหารจดัการความเส่ียงและ

ระบบการควบคุมภายในขององคก์ร รวมถึงการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1 

รับทราบความคบืหนา้โครงการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ 1 

รวม 7 
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นโยบายของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 1. ในการประชุมทุกคร้ัง ควรมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่า

ครบองคป์ระชุม โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงขา้งมาก หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น

อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 2. กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และจะออกจากหอ้งประชุมในระหว่างการ

พิจารณาวาระนั้นๆ  

 3. ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 4. กรรมการทุกท่าน ควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีจดัให้มี

ขึ้นในรอบปี  

 5. กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัมากกว่า 6 คร้ังต่อปี โดยเป็นการกาํหนดวาระประจาํ 6 คร้ัง/ปี ซ่ึงจะกาํหนด

ตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบตั้งแต่ตน้ปีเพ่ือวางแผนเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเป็นวาระพิเศษท่ี

อาจจดัการประชุมเพ่ิมเติมในระหว่างปี จะแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนการประชุม 

 6. กาํหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 7. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีสาํคญัเขา้วาระการประชุมอยา่งครบถว้น และ

กาํหนดเป็นวาระการประชุมท่ีชดัเจนล่วงหนา้ นอกจากน้ียงัจดัมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ และเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ

จะแจง้กาํหนดวนัประชุมวาระประจาํล่วงหนา้ 1 ปี 

 8. หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาตอ้งจดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

 9. ในการประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีเวลาเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั โดยปกติจะใช้

เวลาประมาณ1-2 ชม. และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 7 วนัหลงัการประชุม จดัเก็บรายงานประชุมท่ีผา่นการ

รับรองจากคณะกรรมการท่ีเลขานุการบริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้   
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 สรุปผลการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปีท่ีผา่นมา ไดด้งัน้ี 

 

ช่ือ-นามสกลุ การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทั (คร้ัง) 

% คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(คร้ัง) 

% คณะกรรมการ

อิสระ 

% สามญัผูถ้ือ

หุ้น 

% 

จํานวนคร้ังที่ประชุมต่อปี 7  4  1  1  

1. นายวินยั วิทวสัการเวช 7/7 100 N/A N/A 1/1 100 1/1 100 

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ 5/7 71 N/A N/A N/A N/A 1/1 100 

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 7/7 100 N/A N/A N/A N/A 1/1 100 

4. นายทยัดี วิศวเวช 6/7 86 N/A N/A N/A N/A 1/1 100 

5. นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข 7/7 100 N/A N/A N/A N/A 1/1 100 

6. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ 7/7 100 N/A N/A N/A N/A 1/1 100 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 5/5 100 3/3 100 1/1 100 N/A N/A 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั 7/7 100 4/4 100 1/1 100 1/1 100 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก 7/7 100 4/4 100 1/1 100 1/1 100 

กรรมการท่านท่ีลาออกระหว่างปี 

1. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา (ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 2/2 100 1/1 100 N/A N/A 1/1 100 

 

  ในการประชุมทุกคร้ังในปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัและคณะกรรมการบริษทัทุกท่านไดป้ฏิบติัตามนโยบายการประชุม ของบริษทั

อยา่งเคร่งครัด อยา่งไรก็ตามมีกรรมการ 1 ท่านท่ีมีการเขา้ร่วมประชุมนอ้ยกว่า 75% ของการประชุมทั้งหมดเน่ืองจากลาป่วย นอกจากน้ีใน

การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นจาํนวนทั้งหมด 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 100 ของกรรมการทั้งหมด  

  ในปี 2562 น้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมเป็นคร้ังแรก โดยประชุม

จาํนวน 1 คร้ัง  นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทัได้

ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หลกับรรษทัภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัภาวะการณ์และสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีมติจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 4 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานและเพ่ือยกระดบั

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

  กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2563 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 และ 7/2562 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562  และวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 

ตามลาํดบัไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจาํปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ 1 ปี ซ่ึงตารางการประชุมน้ีอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยจะมีการนดัหมายการประชุมคร้ังถดัไปในตอนทา้ยก่อนปิดการประชุม 
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  (ข) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร  

  บริษทักาํหนดผงัองคก์รไวด้งัน้ี 

 
 

คณะกรรมการบริหารจะไดรั้บการเสนอช่ือและอนุมติัแตง่ตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลผูมี้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมเขา้มาบริหารงานในบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้ริหารท่ีทาํงานอยูก่บับริษทัมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน มีทกัษะความชาํนาญในธุรกิจเป็นอยา่งดี จึงไม่ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งไว ้ 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีหนา้ท่ีดูแลและจดัการกิจการภายในบริษทั เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั โดยมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กบับริษทั และเพ่ิมความมัง่คัง่สูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น 
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นางอุบล  เอกะหิตานนท ์ ประธานกรรมการบริหาร 

  2. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

  3. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 

4. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ (สาํนกังาน) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มี

ทั้งหมด 6 ท่าน ดงัน้ี        

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ (สาํนกังาน) 

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 

4. นายจีระวุฒิ เลา้วงษ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 

5. นายจิรศกัย ์พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 

6. นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 

 

การถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริหารและผูบ้ริหารในปี 2562 และ 2561 (ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดง

จาํนวนหุน้โดยแยกเป็นส่วนของผูบ้ริหารและส่วนของคู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตม้าตรา 258 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี 
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ช่ือ-นามสกุล จํานวนหุ้นท่ืถือครอง  

2561 

(ณ 24 ส.ค. 61) 

2562 

(ณ 22 ส.ค. 62) 

จํานวนหุ้น

เพ่ิม (ลด) 

สุทธิ  

 ส่วนของ

ผู้บริหาร 

คู่สมรสและ

บุตร  

(ม.258) 

รวม ส่วนของ

ผู้บริหาร 

คู่สมรสและ

บุตร (ม.

258) 

รวม ระหว่างปี 

1. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ 17,395,915 - 17,395,915 17,395,915 - 17,395,915 - 

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร - - - - - - - 

3. นายทยัดี  วิศวเวช 19,631,953 7,910,358 27,542,311 19,631,953 7,910,358 27,542,311 - 

4. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข 524,683 - 524,683 524,683 - 524,683 - 

5. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ 104,978,301 23,907,211 128,885,512 104,978,301 23,992,811 128,971,112   85,600 

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ 54,337,281 - 54,337,281 54,337,281 - 54,337,281 - 

7. นายจีระวุฒิ เลา้วงษ ์ 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000 - 

8. นายจิรศกัย ์พรหมสาขา ณ สกลนคร 36,092,600 - 36,092,600 37,785,000 - 37,785,000 1,692,400 

9. นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000 - 

 

ขอบเขตหน้าท่ีและอํานาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ มีอาํนาจในการดาํเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองดงัน้ี 

1. บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีอาํนาจอนุมติั

เป็นไปตามระดบัอาํนาจดาํเนินการของบริษทั และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ และรายงานผลการดาํเนินงาน

ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหารตามลาํดบั 

2. จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมทั้งการเล่ือน 

หรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แตไ่ม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดให้คณะกรรมการเป็นผู ้

จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั หรือเลิกจา้ง โดยไม่ขดักบักฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เขา้ร่วมการพิจารณาจดัสรรงบประมาณประจาํปี กบัคณะกรรมการบริหาร และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัตอ่ไป 

พร้อมทั้งควบคุมการใชจ้่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 

 4. พิจารณาการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษทั 

5. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั พร้อมทั้งเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือประจาํปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

อนุมติั 

6. กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการแทนและผกูพนั

บริษทัฯ ไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทั กาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด นอกจากน้ี

ถา้รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
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บริษทั จะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้นเพ่ือการน้ี กรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

7. ดาํเนินกิจการใดๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานภายใตร้ะเบียบบริษทัฯ นโยบายของคณะกรรมการบริษทั และนโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งกาํหนดหนา้ให้พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ ระดบัต่างๆ ปฏิบติัตาม 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ปี พ.ศ. 2535 

และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่า

มีประวติัการทาํความผิดตามกฎหมาย 

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

  ระหว่างปี 2562 บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ดงันั้นการสรรหาคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารจะกระทาํโดย

คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และสนบัสนุนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัให้บรรลุ

เป้าหมายได ้และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ ยกเวน้แตก่ารจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

  อยา่งไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติจดัตั้ง

คณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั (Board Skill Matrix) เพ่ือเป็น

แนวทางในการกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีจะทาํการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน และเป็น

กรรมการอิสระมากกว่า 50% จะทาํหนา้ท่ีสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหารผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั

ต่อไป  

 (ค) คณะกรรมการอิสระ  

รายช่ือคณะกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดงัน้ี 

 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ  

2. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ 

(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 

3. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 

4. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นกฎหมาย 

 

กรรมการท่านท่ีลาออกระหว่างปี 

1. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา 

(ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 
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นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูจ่ริง และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน  และตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดสัดส่วนของ

กรรมการอิสระตอ้งมีมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด เม่ือเขา้กรณีต่อไปน้ี 

ก) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นคนเดียวกนั 

ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ค) ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทาํงาน หรือไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบทางดา้นการ

บริหาร 

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจาํนวนน้ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการอิสระ และคุณสมบติัไม่เขา้ข่ายตามท่ี สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด บริษทัจึง

ยงัไม่จาํเป็นตอ้งมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัและดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมจาํนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการบริษทั

ทั้งหมดท่ีมีอยูจ่ริง  

กรรมการอิสระมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดงัน้ี 

  1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตาม ม.258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

  2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนไดเ้สียในลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

  3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการ

บริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

  4. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และ

ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องกรรมการและ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงไดก้าํหนดให้วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ือง

ไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรกโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
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  (ง) คณะกรรมการตรวจสอบ  

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ 

    (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 62) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 

2. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 

3. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ  กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นกฎหมาย 

กรรมการท่านท่ีลาออกระหว่างปี 

1. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา 

 (ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการท่ีมีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน 

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเร่ิมจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2542 โดยมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดงัน้ี 

1. ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ กลต. 

กาํหนด 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั หรือ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัในกลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

5. มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด 

6. มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในดา้นบญัชีการเงิน ท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบ

ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยให้บริษทัระบุไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจาํปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้ง

ส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ดว้ย  

ขอบเขตและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

  2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหาร

ความเส่ียง (Risk Management) และมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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  3. สอบทานให้บริษทัปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบคุคลภายนอกซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

  6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

  7. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการเสนอช่ือและอนุมติัแตง่ตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงัน้ี 

  1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี และสามารถไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาใหม่ได ้

  2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ปี และสามารถไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาใหม่ได ้

 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอไตรมาสละคร้ัง (รวม 4 คร้ัง/ปี) โดยร่วมประชุมกบัฝ่ายบญัชี ผูต้รวจสอบ

ภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอก และเพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ในการประชุมทุกคร้ังจะไม่มีกรรมการบริหารเขา้ร่วม

ประชุม แต่อยูภ่ายใตก้ารรับรู้ของกรรมการบริหาร นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดบ้รรจุวาระการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 

  โปรดดูสรุปการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในหวัขอ้ “สรุปผลการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั” 

ขอ้ 8 “โครงสร้างการจดัการ” ขอ้ยอ่ย 8.1 
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  (จ) เลขานุการบริษัท  

  เลขานุการบริษทั มีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง 

นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั 11 ธนัวาคม 2557 – ปัจจบุนั 

  คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  1. เป็นผูมี้ความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจ เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

  2. มีความรู้และความเขา้ใจในดา้นกฎหมาย กฎระเบียบของสาํนกังาน กลต. และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท 

และสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค ์โดยอยูภ่ายใตห้ลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ 

  4. เก็บรักษาความลบัของบริษทั และไม่นาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น 

5. มีมนุษยสั์มพนัธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

  6. มีประสบการณ์ทาํงานดา้นเลขานุการบริษทัจดทะเบียนอยา่งนอ้ย 3 ปี 

  ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 

  1. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและ

ติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงในขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  

  2. จดัการประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

  3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  4. จดัทาํและเก็บเอกสารของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทั ให้เป็นไปตามระเบียบ

และขอ้กาํหนด 

 7. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง 

 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 9. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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  ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 

90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการ

คนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 

  นอกจากน้ี บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการส่งเสริม และเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในระบบ

การกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2562 เลขานุการบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมท่ีจดัโดยสถาบนัต่างๆ ดงัท่ีรายงานไวใ้นขอ้ 8 “โครงสร้าง

การจดัการ” ขอ้ยอ่ย 8.7 “การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร”  

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ย การปฏิบติังานต่างๆในเร่ืองของการสรรหา การกาํหนดค่าตอบแทน การ

บริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริษทั อยา่งไรก็ตาม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติให้จดัตั้งกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งกาํหนด

โครงสร้างองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั (Board Skill Matrix) เพ่ือให้การสรรหากรรมการมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมไดอ้นุมติักฎ

บตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย และรายช่ือคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 4 ชุด ซ่ึงจะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป ตามรายละเอียด

ดงัน้ี 

8.2.1 คณะกรรมการค่าตอบแทน 

คณะกรรมการค่าตอบแทน มีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1.นายวินยั วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการค่าตอบแทน 

2.นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการค่าตอบแทน 

3. นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตและหน้าท่ีของคณะกรรมการค่าตอบแทน 

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

กรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ี

อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือในอุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคุณภาพ และ

ศกัยภาพ ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ือขอ

อนุมติั 

2. ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบั

ผลการปฏิบติังานโดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑป์ระเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือเสนอขอ

อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการค่าตอบแทนยงัไม่ไดเ้ร่ิมปฎิบติัหนา้ท่ี แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ี

เหมาะสม โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการของบริษทัเป็น

เกณฑใ์นการพิจารณากาํหนด  โดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัทาํหนา้ท่ีกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  

8.2.2 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา มีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1.นายธนฑิต เจริญจนัทร์  ประธานกรรมการสรรหา 

2.รศ.ดร.เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการสรรหา 

3. นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการสรรหา 

 

ขอบเขตและหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณาโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการทั้งในเร่ืองของจาํนวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท 

และความซบัซอ้นของธุรกิจ  และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินการอยู ่โดยจดัทาํเป็น Board Skill Matrix ซ่ึงช่วยทาํให้การสรรหากรรมการมีความสอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2. พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระให้เหมาะสม โดยความเป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

3. พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง รวมทั้งคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการต่อไป 

4. จดัทาํแผนพฒันาการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและความรู้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัให้แก่คณะกรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  

5. จดัทาํแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบับุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพให้สามารถสืบทอดตาํแหน่งงาน ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ได ้เพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ระหว่างปี 2562 คณะกรรมการสรรหายงัไม่ไดเ้ร่ิมปฎิบติัหนา้ท่ี แต่เน่ืองจากอตัรากาํลงัพลในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ตลอดจนอตัราการเขา้-ออกของพนกังานและผูบ้ริหารนอ้ย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผูดู้แลสรรหาพนกังานฝ่ายปฏิบติัการให้แต่ละ

ฝ่ายท่ีตอ้งการ คณะกรรมการบริหารเป็นผูส้รรหาพนกังานระดบับริหาร และคณะกรรมการบริษทัเป็นผูส้รรหากรรมการ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบติัของกรรมการท่ีสอดคลอ้งและส่งเสริมกบักลยทุธ์การดาํเนินงานของบริษทั  
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8.2.3 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1.นายวินยั วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2.นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

ขอบเขตและหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

1. พิจารณาสอบทานและนาํเสนอนโยบายและแนวปฎิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ แนวปฎิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้แก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณากาํหนดแนวทาง ตลอดจนกาํกบัดูแล และติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและ

แนวปฎิบติัท่ีกาํหนดไว ้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษากบัคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มีการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่ง

ต่อเน่ือง 

4. พิจารณาแต่งตั้งบคุลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการตามความเหมาะสม รวมทั้งกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

 ระหว่างปี 2562 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการยงัไม่ไดเ้ร่ิมปฎิบติัหนา้ท่ี การกาํกบัดูแลกิจการในเบ้ืองตน้พิจารณาโดย

คณะกรรมการอิสระ โดยกาํหนดเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 จากนั้น

คณะกรรมการอิสระไดน้าํเสนอแก่ท่ีประชุมบริษทัพิจารณารับทราบต่อไป 

 8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีรายนามดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1.นายธนฑิต เจริญจนัทร์  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. รศ.ดร.เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางปัทมา เลา้วงษ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขตและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณารายงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาํหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร

และมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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3. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทานเพ่ือให้

มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการนาํระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่ง

เหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

4. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษากบัคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

แกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

6. พิจารณาแต่งตั้งบคุลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

7. ผูบ้ริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/

หรือผูส้อบบญัชี จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัไม่ไดเ้ร่ิมปฎิบติัหนา้ท่ี การพิจารณาความเส่ียงระดบัองคก์ร พิจารณาโดย

คณะกรรมการบริษทั ส่วนการพิจารณาความเส่ียงระดบัปฎิบติังาน มีการกาํหนดให้พิจารณาและทบทวนโดยแต่ละฝ่ายเป็นประจาํทุกปี 

 

8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (CEO) 

 สาํหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทันั้น บริษทักาํหนดให้มีการจดัทาํเป็นประจาํทุกปี ปีละ 1 

คร้ัง โดยเบ้ืองตน้เลขานุการบริษทัจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยว่ายงัคง

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบให้ใชแ้บบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสม จากนั้นบริษทัจะแจกจ่ายแบบประเมินใหค้ณะกรรมการทุกท่านเพ่ือประเมินผลการปฏิบติังาน โดยการประเมินจะเป็นการ

ประเมินผลงานรายคณะ รายบุคคล และผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) สุดทา้ยเลขานุการบริษทัจะเก็บรวมรวมแบบประเมินพร้อมกบัสรุปผลการ

ประเมินและขอ้คิดเห็นต่างๆเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคราวถดัไป    

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ และผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) โดยบริษทัไดแ้จง้ผลการประเมินฯพร้อมทั้ง

ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการพร้อมทั้งวิเคราะหผ์ลการประเมินเพ่ือเป็นการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงไดน้าํเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 แลว้  
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  บริษทัมีเกณฑก์ารประเมินผล แบง่เป็นดงัน้ี 

คะแนน ระดับในการดําเนินการ 

4 มีการดาํเนินการดีเย่ียม 

3 มีการดาํเนินการดี 

2 มีการดาํเนินการพอสมควร 

1 มีการดาํเนินการเลก็นอ้ย 

0 ไม่มีการดาํเนินการ 

 8.3.1 การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

  8.3.1.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาจาก 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.54 จากคะแนนเตม็ 4 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 

8.3.1.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก 

 1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 2. การประชุมคณะกรรมการ 

 3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 4. เร่ืองอ่ืนๆ เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการการ และการพฒันาตนเองของ

คณะกรรมการ  

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายคณะ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.70 จากคะแนนเตม็ 4 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี 

8.3.1.3 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยบริษทัมีกรรมการชุดยอ่ยชุดเดียว คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก  

 1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

 2. การประชุมคณะกรรมการ 

 3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.97 จากคะแนนเตม็ 4 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ระดบัดี 

 8.3.2 การประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษทั (ยกเวน้ผูบ้ริหารสูงสุด) ร่วมกนัพิจารณา

จาก 

  1. ความเป็นผูน้าํ 

  2. การกาํหนดกลยทุธ์ 

  3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 

  4. การวางแผนและผลการปฏิบติัทางการเงิน 
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  5. ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

  6. ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 

  7. การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 

  8. การสืบทอดตาํแหน่ง 

  9. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  10. คุณลกัษณะส่วนตวั 

สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.60 จากคะแนนเตม็ 4 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์

ระดบัดี 

8.4 การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ 

 การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ ดูแลและจดัการโดยเลขานุการบริษทั โดยนาํเสนอเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน คู่มือการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

ขอ้บงัคบับริษทั โครงสร้างทุน โครงสร้างผูถื้อหุน้ อาํนาจ หนา้ท่ี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี กฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานประจาํปี แบบ 56-1 รวมถึงรายงานทางการเงิน

ยอ้นหลงั เพ่ือให้กรรมการเขา้ใจภาพรวมของผลการดาํเนินงานและแนวทางการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมทั้งเสนอหลกัสูตรการ

อบรมกรรมการท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหค้รบถว้น นอกจากน้ียงัเสนอขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการท่ี

เขา้รับตาํแหน่งในบริษทัฯ เป็นคร้ังแรก 

 ระหว่างปี 2562 ท่ีผา่นมา มีกรรมการใหม่ 1 ท่าน เขา้รับตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 ส.ค. 2562 คือ นายธนฑิต เจริญจนัทร์ ซ่ึงบริษทัได้

ดาํเนินการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ครบถว้นแลว้ 

 

8.5 แผนการสืบทอดตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัว่าการขาดผูสื้บทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารสาํคญันั้นเป็นหน่ึงในความเส่ียงท่ีบริษทัจะตอ้งเตรียม

มาตรการรองรับ  เน่ืองจากจะมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อบริษทัในเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหารงาน โดยเฉพาะในตาํแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืนๆ และเพ่ือให้การสานต่อและการดาํเนินกิจการภายในเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี จะมีการทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารโดยการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น 

การจดัโครงสร้างอาํนาจดาํเนินการตามลาํดบัขั้น การกระจายอาํนาจความรับผดิชอบให้ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงมากขึ้น รวมถึง

แผนการฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีจาํเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีจะสืบทอดตาํแหน่งต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา ท่ีประชุมมีมติให้จดัตั้ง

คณะกรรมการสรรหา ดงันั้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป คณะกรรมการสรรหาจึงมีหนา้ท่ีสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการพฒันาและ

พิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  
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8.6 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การติดตามและประเมินผล และ การรายงานเบาะแสเก่ียวกบัเก่ียวกบัการ

กระทาํผิด (Whistle Blowing) ไวแ้ลว้ในขอ้ 10 “ความรับผิดชอบตอ่สังคม” ขอ้ยอ่ย 10.2.2 “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” 

8.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทักาํหนดให้กรรมการใหม่ทกุท่านท่ีเขา้รับตาํแหน่งตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD และไดรั้บการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการพฒันา

ศกัยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานแจง้หลกัสูตรการอบรมต่างๆ สาํหรับการพฒันาศกัยภาพของ

ผูบ้ริหารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอกแลว้ บริษทัยงัจดัให้มีโครงการพฒันาผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้

ผูบ้ริหารทุกท่านไดมี้การพฒันา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถนาํความรู้ต่างๆมาใชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่บริษทั โดยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงจะพิจารณาหวัขอ้อบรมใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ของบริษทัในแต่ละ

ปี  

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมอบรม พฒันา และทบทวนความรู้อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การ

ปฏิบติังานในฐานะกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง หลกัสตูรท่ีอบรมปี 2562 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ - แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

2. นางอบุล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ และ  

ประธานกรรมการบริหาร 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

3. นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ - แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

4. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ  - แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

5. นายสรุศกัดิ์  เอิบสิริสขุ กรรมการ  

กรรมการผูจ้ดัการ 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

6. นางปัทมา  เลา้วงษ์ กรรมการ   

รองกรรมการผูจ้ดัการ (สาํนกังาน) 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร ์

(เร่ิม 1 ส.ค. 62) 

กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- UP DATE ภาษีท่ีสาํคญัปี2562 และประเด็นปัญหาภาษีต่างๆ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน 

- บทบาทของผูส้อบบญัชีต่อการประเมินความเส่ียงและการตรวจสอบ 

IT application control 

- Accounting Technical Excellence 2019 

- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นท่ี8 
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ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง หลกัสตูรท่ีอบรมปี 2562 

7. นายธนฑิต เจริญจนัทร ์

(เร่ิม 1 ส.ค. 62) (ต่อ) 

กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี 

8.นางวีระวรรณ บญุขวญั กรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

10. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) - แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

11. นายจีระวฒิุ เลา้วงษ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) - แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

- STORYTELLING FOR LEADERS 

12. นายจิรศกัย ์พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) - แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

13. นางสาวกญัญา วิภาณรุตัน ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานกุารบริษัท 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

- การบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 

- Transfer pricing ปี 62 การกาํหนดราคาโอนระหว่างบริษทัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนั รุ่น 2 

- Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019 

กรรมการท่านท่ีลาออกระหว่างปี 

1. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา 

 (ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 

กรรมการ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก ค่าเงินบาท ตลอดจน

แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

 

โปรดดูประวติัการอบรมท่ีผา่นมาของกรรมการและผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้

อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั” 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

  1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

  1.1 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บัอตัราการจ่ายของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั หรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดย

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปีจะกาํหนดอตัราและถูกทบทวนโดยฝ่ายจดัการ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
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หลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี  

 โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม จากการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นอตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560 ดงั

แสดงในตารางดา้นล่าง  และไดอ้นุมติัวงเงินสาํหรับค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวรวม 9 ท่าน  ท่ีวงเงินไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท/ปี ทั้งน้ีบริษทั

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนแก่กรรมการนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

 

 

ตาํแหน่ง ปี 2562  

(อตัราเดิมตั้งแต่ปี 2560)  
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษทั   

ประธาน 60,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 

2. คณะกรรมการบริหาร   

ประธาน 50,000 - 

กรรมการ 30,000 - 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธาน 20,000 10,000 

กรรมการ 15,000 10,000 

 

 ระหว่างปี 2562 (รอบวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563) บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จํานวนทั้งส้ิน 5.08 ล้านบาท ซ่ึงไม่เกินวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดของ

ค่าตอบแทนกรรมการจาํแนกเป็นรายบุคคลดงัน้ี 
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รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม รวม

ทั้งหมด 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

อิสระ 

 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

720,000 - - 70,000 - 10,000  800,000  

2. นางอุบล เอกะหิตานนท ์ รองประธานกรรมการ 120,000 600,000 - 60,000 -   770,000  

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

กรรมการ 

 

120,000 360,000 - 70,000 -   550,000  

4. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 120,000 360,000 - 60,000 -   540,000  

5. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 120,000 360,000 - 70,000 -   550,000  

6. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ กรรมการ  120,000 360,000 - 70,000 -   550,000  

7. นายโกมินทร์  ลิ้น

ปราชญา 

(ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 

กรรมการอิสระ 

ประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

70,000 - 140,000 30,000 20,000   210,000  

8. นายธนฑิต  เจริญจนัทร์ 

(ตั้งแต่แ 1 ส.ค. 62) 

กรรมการอิสระ 

ประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

50,000 - 100,000 40,000 20,000 10,000  270,000  

9. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

120,000 - 180,000 70,000 40,000 10,000  420,000  

10. รศ.ดร. เจษฎ ์

โทณะวณิก 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

120,000 - 180,000 70,000 40,000 10,000  420,000  

รวม  1,680,000 2,040,000 600,000 610,000 120,000 40,000 5,080,000  

 

 2. ผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยามของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 15/2554 เร่ือง การ

กาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2554) มีทั้งส้ิน 6 ท่าน  

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

ซ่ึงกาํหนดเป็นผลประโยชน์ระยะส้ัน ไดแ้ก่ อตัราเงินเดือนประจาํ โบนสั โดยเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน และเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษาไวซ่ึ้งผูบ้ริหารมืออาชีพท่ีมีคุณสมบติั ประสบการณ์และความสามารถ

ตามท่ีบริษทัตอ้งการ ค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ เงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและเงินสะสมกองทุนประกนัสังคม และผลประโยชน์ระยะ

ยาว ไดแ้ก่ ค่าเผื่อผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  
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  ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ผลตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหาร 6 ราย ท่ีเป็นตวัเงินทั้งระยะส้ันและระยะยาวตามรายละเอียดดา้นล่างดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวม 

 2561 2562 

จาํนวนผูบ้ริหาร (คน) 6 6 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (ลา้นบาท) 

- เงินเดือน และโบนสั  

- เงินสะสมกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกนัสังคม และ ค่าเผื่อ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  

 

47.69 

 

1.49 

 

43.99 

 

1.82 

รวม (ลา้นบาท) 49.18 45.81 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน   

ความคุม้ครองตามการประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ  

(วงเงินรวมสูงสุด/ลา้นบาท) 

100.00 100.00 

 

  ค่าตอบแทนอ่ืน (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง) ไดแ้ก่ รถประจาํตาํแหน่ง และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัรถประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

8.9 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีพนกังาน (ไม่รวมผูรั้บเหมา) โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ส่วนโรงงาน 371 373 357 

ส่วนสาํนกังาน 81 80 80 

รวม 452 453 437 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 349.56 344.08 310.77 

 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งเป็นสาระสาํคญัในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา 
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ค่าตอบแทนพนักงาน  

ปัจจุบนัค่าตอบแทนพนกังาน อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบไดก้บัอตัราตลาด ประกอบดว้ย  

1. ผลประโยชน์ระยะส้ัน ไดแ้ก่เงินเดือน ค่าจา้งแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดิการพนกังานอ่ืนๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่า

คลอดบตุร เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นตน้ 

2. ผลประโยชน์ระยะยาว ไดแ้ก่ เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ค่าเผื่อผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   

  

 การพฒันาพนกังานและการฝึกอบรม 

นอกจากผลตอบแทนท่ีบริษทัจ่ายให้พนกังานตามปกติแลว้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรในการทาํงาน บริษทัมี

นโยบายในการพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอโดยเนน้การฝึกอบรม ซ่ึงมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมพนกังาน

ภายในบริษทั และ การส่งพนกังานออกไปสัมมนาภายนอกในหวัขอ้เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตามสายงาน 

ในปี 2562 พนกังานของบริษทัมีชัว่โมงการเรียนรู้พฒันาผา่นการอบรมเฉล่ียประมาณ 2.39 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และมีค่าใชจ้่ายใน

การฝึกอบรมทั้งหมด 0.59 ลา้นบาท 

 

 

 ข้อพพิาทด้านแรงงานท่ีสําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

  โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อพนกังานในขอ้ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ขอ้ยอ่ย 10.1 “ผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

กิจการ” 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการและผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและมีแนวทางในการปฎิบติั ควบคุมและกาํกบัและดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัได้

ปลูกฝังจิตสาํนึกเร่ืองหลกับรรษทัภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กบัพนกังานทุกส่วน เพ่ือเสริมสร้างองคก์รให้มีระบบบริหารงานท่ี

มีประสิทธิภาพ เพ่ิมมูลคา่ และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั  บริษทัส่ือสารแนวทางในการกาํกบัดูและกิจการผา่นคู่มือ

พนกังานให้พนกังานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วนัแรกท่ีเร่ิมทาํงาน  เพ่ือให้พนกังานทุกคนถือปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุน้ สังคม ตลอดจนพนกังานและเพ่ือนร่วมงานอยา่งมีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและโปร่งใส โดยกาํหนดให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดน้าํมาเผยแพร่เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติัให้กบับริษทัจดทะเบียน เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัภาวะการณ์และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงไดแ้บ่งเป็นหลกัปฏิบติัทั้งหมด 8 ขอ้หลกั ดงัน้ี   

  1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

  2. กาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

  3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

  4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบคุลากร 

  5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

  6. ดูและให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

  7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

  8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

 

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัของการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี จึงไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองใน

การส่งเสริมให้บริษทัมีระบบและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี อนัจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของ

บริษทั เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงมาตรฐานการจดัการกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีส่วนทาํให้บริษทัไดรั้บการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดขึ้นแก่ผู ้

ถือหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมัน่ในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมตอ่สังคมและประเทศชาติ บริษทัได้

เผยแพร่วิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์ร หลกับรรษทัภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจไวใ้นระบบเครือขา่ย Intranet ของบริษทัและบนเวบ็ไซต์

ของบริษทั www.smpcplc.com ในส่วนขอ้มูลบริษทั เพ่ือให้พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ 

สามารถนาํไปปฏิบติัให้มีประสิทธิผล 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการยงักาํหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกาํกบัและดูแลกิจการของบริษทัเป็นประจาํทุก

ปี โดยนโยบายของปี 2562 คณะกรรมการไดท้บทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 และ 

นโยบายของปี 2563 คณะกรรมการไดท้บทวนในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ให้แกไ้ขเพ่ิมเติมในหวัขอ้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การใชข้อ้มูลภายใน การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและ

กรรมการอิสระ การเพ่ิมจาํนวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนการจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมอีก 4 คณะ ไดแ้ก่

http://www.smpcplc.com/
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คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งได้

พิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัและดูแลกิจการของบริษทัในหวัขอ้อ่ืนๆแลว้พบว่ายงัคงเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษทัใน

ปัจจุบนัและอนาคต และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สาํหรับนโยบายท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามเน่ืองจากยงัไม่เหมาะสมกบั

สภาพการณ์ของบริษทั อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการไดพิ้จารณาเพ่ือหาทางออกท่ีเหมาะสมต่อไป ซ่ึงนโยบายท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามดงักล่าว

ไดเ้ปิดเผยในหวัขอ้ยอ่ย “เร่ืองท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” แลว้  

 นโยบายการกาํกบัและดูแลกิจการของบริษทักาํหนดให้มีเน้ือหาสาระสาํคญัประกอบดว้ย 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ซ่ึงสามารถสรุปให้ครอบคลุมหลกัสาํคญัดงัน้ี 

1. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่แข่งขนั

ทางการคา้ ผูถื้อหุ้น พนกังาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม 

2. คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ยความรอบคอบและ

ระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผดิชอบการตดัสินใจและการกระทาํ

ของตนเอง 

3. การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

อยา่งเพียงพอและทนัเวลาแก่ผูที้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะนาํมาซ่ึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย 

4. การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการทจุริต และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

5. มุ่งส่งเสริมหลกัการปฏิบติัอนัเป็นเลิศในองคก์ร โดยผลกัดนัใหท้กุหน่วยงานพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศอยา่ง

ต่อเน่ือง 

มีการกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน 

ท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากการเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการบริหารงาน ตดัสินใจและ

กระทาํการแทนผูถื้อหุ้น จึงมีนโยบายปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและโปร่งใส โดยคาํนึงถึงผลประโยชนบ์ริษทัและส่วนรวมเป็น

สาํคญั พร้อมกบัให้ความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีครบถว้น เท่าเทียมกนั และตามความเป็นจริง นอกจากน้ียงั

กาํหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และแจง้แก่พนกังานทุกคนให้รับทราบตั้งแตท่าํสัญญาว่าจา้งกบับริษทั 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การเขา้ร่วมประชุมผู ้

ถือหุ้นทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุม เพ่ือแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนด/แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทุน 

การอนุมติัรายการพิเศษ โดยไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิขั้น

พ้ืนฐานของตน  

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นนั้น กาํหนดให้เรียกประชุมสามญัปีละ 1 คร้ัง ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี และ

เรียกประชุมวิสามญัในกรณีท่ีมีรายการผลกระทบต่อประโยชนข์องผูถื้อหุ้น เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น 

หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยการประชุมในแตล่ะคร้ังจะตอ้งมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 25 ท่าน หรือ ไม่นอ้ย

กว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และ  จาํนวนหุ้นตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได ้จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ซ่ึงบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผูล้งทุนประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในการประชุมทุกคร้ัง บริษทัจะมีหนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือแจง้รายละเอียดวาระการประชุม พร้อม

เอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคาํช้ีแจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถ

พิจารณาถึงเหตุผลความจาํเป็น และผลกระทบของการทาํรายการ พร้อมทั้งแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละวาระ เช่น สาํเนารายงานการ

ประชุมคร้ังก่อน หรือ รายงานประจาํปีของบริษทั ใหผู้ถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอและ

ทนัเวลาต่อการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ  และยงัแนบเอกสารอ่ืนๆ เช่น รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนั

ประชุม เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง และแนบขอ้บงัคบัของบริษทัส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

แจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบ พร้อมทั้งแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ส่วนหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ 

ค ผูถื้อหุ้นสามารถดาวโหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนไดเ้ลือกท่ีจะมอบ

ฉนัทะให้บคุคลใดบุคคลหน่ึงแทน หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านท่ีบริษทัเสนอลงคะแนนเสียงแทน  ทั้งน้ีบริษทัไดแ้นบขอ้มูลของ

กรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไปกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ เพ่ือการพิจารณาของผูถื้อหุ้น  

เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี ตามปกติแลว้

คณะกรรมการจะจดัประชุมในช่วงบ่าย และไม่มีการจาํกดัเวลาท่ีใชใ้นการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถซกัถามขอ้สงสัยได้

อยา่งเตม็ท่ี ในส่วนสถานท่ีจดัประชุมท่ีโรงแรมเอทสั ลุมพินี (AETAS Lumpini) เลขท่ี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีๆผูถื้อหุ้นรวมทั้งนกัลงทุนสถาบนัสามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวกโดยการเลือกใชบ้ริการรถ

สาธารณะ รถไฟฟ้า (BTS) หรือรถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีจอดรถยนตส่์วนบุคคลอยา่งเพียงพอ สาํหรับท่านท่ีใชร้ถ

ส่วนตวั ทั้งน้ีบริษทัไดแ้นบแผนท่ีแสดงการเดินทางไปกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  



        บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน)                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ56-1)  

 
 

หนา้ 66 

 

ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดงักล่าวผา่นบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเพ่ือจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกทา่นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 21 วนั และบริษทัไดเ้ผยแพร่

หนงัสือเชิญประชุมลงเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.smpcplc.com) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั พร้อมทั้งแจง้ข่าวในระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูล้งทนุทัว่ไปทราบ  นอกจากน้ีบริษทัไดท้าํการประกาศโฆษณาใน

หนงัสือพิมพภ์าษาไทยเร่ืองคาํบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 

วนัทาํการ   

ก่อนการประชุม บริษทัไดเ้ปิดเผยรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่ง

คาํถามล่วงหนา้ไดจ้นถึงวนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผา่นทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ หรือ

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ี email ir@smpcplc.com หรือ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

สาํหรับการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยนั้น เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษทัไดเ้ผยแพร่

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มูลนกัลงทุน” ช่ือเร่ือง “การประชุมผูถื้อ

หุ้น” โดยกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการได ้ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคมของทุกปี (รวม 3 เดือน) ผา่นช่องทางโดยตรงกบัเลขานุการบริษทั และ

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทัไดน้าํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่างๆแสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และประกาศข่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 อน่ึงสาํหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเร่ืองประจาํปี 2562 ท่ีผา่นมา เพ่ือการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2563 นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระหรือรายช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา 

 

2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 บริษทัจดัการประชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งหมด 1 คร้ังคือการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 

2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.  

 ในการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงและต่อเน่ืองจนกว่าการ

ประชุมจะแลว้เสร็จ ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนผูถื้อหุ้นของบริษทั ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมระหว่างวาระสามารถเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงไดเ้ม่ือจบวาระนั้นในทนัที บริษทัไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอ เพ่ือความรวดเร็ว

ในการลงทะเบียน และจากจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี ทาํให้ในปี 2562 น้ี บริษทัจึงเร่ิมนาํระบบบาร์โคด้มาช่วยในการลงทะเบียนและ

นบัคะแนน เป็นปีแรก เพ่ือความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียนและพฒันาระบบลงทะเบียนใหดี้ย่ิงขึ้น พร้อมทั้งจดัพิมพ์

บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัให้มีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุม สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่

สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดน้ั้น บริษทัยงัส่งเสริมการใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ดว้ยการ

แต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะให้มาร่วมประชุมแทน หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะและออกเสียง  ไดแ้ก่ 

นายวินยั วิทวสัการเวช (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) และ  นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา (กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ท่ีจดุตรวจเอกสารสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีการมอบฉนัทะมาโดยไม่มีค่าใชจ้่าย ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ท่ีผา่นมา มีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดงัน้ี 

 

http://www.smpcplc.com/
mailto:ir@smpcplc.com
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• ผูถื้อหุ้นจาํนวน 23 ราย มอบฉนัทะให้นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา 

• ผูถื้อหุ้นจาํนวน 14 ราย มอบฉนัทะให้นายวินยั วิทวสัการเวช 

 ก่อนเร่ิมการประชุมประธานกรรมการช้ีแจงสิทธิการลงคะแนน วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนอยา่งชดัเจนใหผู้ถื้อหุ้น

รับทราบ ระหว่างการประชุมนางปัทมา เลา้วงษ ์กรรมการ เป็นผูรั้บมอบหมายจากประธานฯใหเ้ป็นผูด้าํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระ

การประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยท่ีไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 คณะกรรมการบริษทัทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทั้งคณะ (คิดเป็น 100%) ไดแ้ก่ 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 

พร้อมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีปรึกษาของบริษทั เช่น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย เขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ในการประชุมประธานฯได้

ให้เวลาอยา่งเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบและซกัถามผูบ้ริหารถึงการ

ดาํเนินงานของบริษทัและเหตผุลของการตดัสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเร่ืองท่ีจะขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นอยา่งโปร่งใส 

ในการนบัคะแนนเสียงทุกวาระ เพ่ือให้การตรวจนบัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะ

กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นคดัคา้น หรือ งดออกเสียง ยกเวน้วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดจ้ดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบคุคล และ

เก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง นอกจากน้ีเพ่ือความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ในการพิจารณาวาระใดจะงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบั

คะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือให้การประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ และเพ่ือความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั บริษทัไดจ้ดัเก็บบตัรลงคะแนนท่ีมีการลงช่ือของผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะไวท่ี้เลขานุการบริษทั สาํหรับ

ผลสรุปการตรวจนบัคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษทัไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียงทนัทีก่อนขึ้นวาระต่อไป และจดัให้มีการสรุปมติท่ีประชุมทั้งหมดอีกคร้ังหลงัจบวาระสุดทา้ย และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบั

และดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการไดเ้ชิญบคุคลท่ีเป็นอิสระ คือ นายธนภณ หลิวสกุล 

(ท่ีปรึกษากฎหมาย)  เขา้ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

 

 3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

หลงัการประชุม บริษทัเผยแพร่สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมมติท่ีประชุมทนัทีผา่นระบบของตลาด

หลกัทรัพย ์และภายในวนัทาํการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ส่วนรายงานการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบริษทัเผยแพร่

ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีมีการประชุม โดยเลขานุการบริษทัไดร้วบรวมประเด็นขอ้ซกัถามและขอ้คดิเห็นท่ีสาํคญั

เพ่ิมเติมไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีสาํคญัในระหว่างการประชุม 

พร้อมทั้งเปิดเผยวิธีการลงคะแนน พร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้

สามารถตรวจสอบได ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าว ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อสอบถาม

ไดท่ี้เลขานุการบริษทั ซ่ึงจะเป็นผูป้ระสานงาน อธิบายขอ้ซกัถามและดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมไดถู้ก

จดัเก็บรักษาท่ีสาํนกังานใหญ่ของบริษทัเพ่ือสะดวกต่อการอา้งอิง 
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4. สิทธิอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง 

• สิทธิในการรับผลตอบแทนท่ีเตม็รูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกนัสาํหรับผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม 

• สิทธิท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส/รายปี รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการขอเย่ียมชม

กิจการ เป็นตน้ 

• สิทธิท่ีจะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น เช่น การตรวจสอบขอ้มูลเอกสารต่างๆท่ีบริษทั

เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจาํปีและแบบ 56-1 เป็นตน้ 

• สิทธิท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขหรือปรับปรุงแกไ้ขการละเมิดสิทธิต่างๆของผูถื้อหุ้น 

ในปี 2562 บริษทัไม่มีการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นต่อการศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดตา่งๆ รวมถึงไม่มีการเพ่ิม

หรือเปล่ียนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ นอกจากน้ียงัไม่มีการดาํเนินการใดๆท่ีจะกีดกนัหรือสร้าง

อุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนั 

 

5. นโยบายอ่ืนๆในการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

• กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อเลขานุการบริษทั ภายใน 3 วนัทาํการ นบั

จากวนัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และให้เลขานุการบริษทัทาํ

หนา้ท่ีรวบรวมและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็น

รายไตรมาส 

• กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั เพ่ือให้บริษทัมี

ขอ้มูลประกอบการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได ้โดยย่ืนรายงานฯต่อเลขานุการบริษทัเป็นประจาํภายในวนัท่ี 31 

มกราคมของทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชกัชา้เม่ือมีส่วนไดเ้สียเกิดขึ้น เพ่ือท่ีทางเลขานุการบริษทัจะรวบรวมและรายงานในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

• ห้ามมิให้กรรมการ และผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบุคคลท่ี

ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยก่์อนการเปิดเผยงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และภายหลงังบ

การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้ 24 ชัว่โมง  

• กาํหนดให้กรรมการตอ้งเปิดเผยรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง  

ปี 2562 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัดและครบถว้น 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนใน

จรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่

คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมาย

หรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เน่ืองจากแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลกัดนัใหบ้ริษทักา้วสู่ความสาํเร็จในระยะ

ยาวได ้ 

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ไดใ้นหวัขอ้ 10  “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

ในปี 2562 ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียรายใดแจง้เบาะแสผา่นทางช่องทางท่ีบริษทัให้ไว ้อยา่งไรก็ตามบริษทัจะประชาสัมพนัธ์เพ่ิมเติม

ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายรับทราบเพ่ิมขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยขอ้มูล  

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรงเวลาและเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด โดยบริษทัเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในรายงานประจาํปี และแบบแสดงขอ้มูล

ประจาํปี (56-1) เช่น การปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี รายงานการกาํกบัและดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี และงบการเงิน บทบาท หนา้ท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ขอ้มูลท่ีสาํคญั สรุปผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา พร้อมกบัคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ และการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์และเท่าเทียมกนัผา่น

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ีบริษทัยงัเผยแพร่ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.smpcplc.com 

2. ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดก้าํชบัใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ตรง

ต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัและ

ยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพ่ือทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผูล้งทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั และ/หรือผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูดู้แล ซ่ึงบริษทักาํหนด

นโยบายสาํหรับส่วนงานนกัลงทนุสัมพนัธ์ดงัน้ี 

• ปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเป็นมืออาชีพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผู ้

มีส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 
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• เปิดเผยขอ้มูลท่ีจาํเป็นอยา่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

• เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

• รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

• หลีกเล่ียงการพบนกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วนั ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

• ไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 เดือน และภายหลงังบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

แลว้ 24 ชัว่โมง 

• หมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

  ในปี 2562 ท่ีผา่นมา หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งครบถว้น นอกจากน้ี กิจกรรมท่ีส่วน

นกัลงทุนสัมพนัธ์ไดด้าํเนินงานในปีท่ีผา่นมา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัทุกฝ่าย ไดแ้ก่  

1) การเขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 2 คร้ัง  

2) การจดักิจกรรมพบปะนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จาํนวน 3 คร้ัง 

3) การเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห ์ผูล้งทุน/ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย และส่ือเขา้พบผูบ้ริหารและ เขา้เย่ียมชมกิจการ (Company Visit) 2 

คร้ัง 

4) การตอบคาํถามแก่นกัลงทุน และผูถื้อหุ้นผา่นทางอีเมลล ์เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์โดยคาํตอบให้กบัทุกกลุ่มนั้นอยูบ่นความ

เหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑข์องความเท่าเทียมกนัของการไดรั้บข่าวสารขอ้มูล 

5) แถลงข่าวเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานทางส่ือหนงัสือพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ รวมถึงการออกส่ือสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร จาํนวน 12 

คร้ัง 

6) การรายงานผลประกอบการประจาํปี นกัลงทุนสามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัในรายงานประจาํปี และผลประกอบการ

ระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.smpcplc.com โดยมีขอ้มูลทางการเงินยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2558 

จนถึงปัจจุบนั (รวม 4 ปีเตม็) 

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเย่ียมชมกิจการของนกัวิเคราะห์และนกัลงทุนไดใ้นขอ้ 10 “ความรับผิดชอบต่อ

สังคม” ขอ้ยอ่ย 10.6 “CSR After Process” 

เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับริษทั ผูล้งทนุสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัไดต้ลอดเวลาทาํการ (วนัจนัทร์ – วนั

ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) 

ผูติ้ดต่อ:  นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ (ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั)  

ท่ีอยู ่: บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน 

กทม. 10150  

โทรศพัท ์: 02-895-4139-54 

โทรสาร   :  02-895-4003 

E-mail     :   ir@smpcplc.com หรือ ผา่นช่องทางในส่วนติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ในเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.smpcplc.com 

 

http://www.smpcplc.com/
mailto:ir@smpcplc.com
http://www.smpcplc.com/
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โปรดดูในขอ้ 8 “โครงสร้างการจดัการ” 

 

เร่ืองท่ีไม่ได้ปฏบิัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี ้

ข้อ เร่ือง แนวทางการดําเนินการ 

1 หมวด4 “การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” บริษทัควรเปิดเผย

รายละเอียดค่าตอบแทน CEO 

 

อยูร่ะหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษทั 2 

 

หมวด 5 “ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควร

ใชบ้ริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล

กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหาคณะกรรมการใหม่ 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 โปรดดูในขอ้ 8 “โครงสร้างการจดัการ” 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

โปรดดูในขอ้ 8“โครงสร้างการจดัการ” 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลส่วนน้ีท่ีขอ้ 9.1 “นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ” ในส่วน “สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั” ขอ้ยอ่ย 5 “นโยบายอ่ืนๆในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม” 

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอ่ืนๆ  

1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

  บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี (โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืนๆในการสอบบญัชี) ไดแ้ก่ 

• สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี

สังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม 1,242,000 บาท   

2  ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) บริษทัจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอ่ืนๆไดแ้ก่ 

• บริษทัไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอ่ืนๆให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บคุคล หรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

  คณะกรรมการบริษทัตระหนกั และมีวิสัยทศัน์ว่า หากบริษทัตอ้งการท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิม เติบโตและประสบความสาํเร็จอยา่ง

ย ัง่ยืน บริษทัควรดาํเนินธุรกิจ ควบคู่กบัการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัและดูแลกิจการท่ีดี และ

การนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดาํรัสแก่พสกนิกร

ชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ดาํรงอยูภ่ายใตห้ลกัความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั บนเง่ือนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" โดย

นาํมาบูรณาการกบัหลกัจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการดาํเนินงานของบริษทั ผา่นกิจกรรมท่ีจดัทาํขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

   

   

  กรอบแนวคิดเพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ 

สร้างองคค์วามรู้องคก์ร พฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพ่ือ

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

คุณธรรม 

ดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ คาํนึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
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  แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท 

เศรษฐกิจ  - Profit - ปรับปรุงเคร่ืองจกัร ทาํให้สามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตจาก 8 ลา้นใบต่อปี เป็น 10 ลา้น

ใบต่อปี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

- พฒันากระบวนการผลิต ไดแ้ก่ การใช ้Robot ในการเช่ือมสปัด, นาํระบบ barcode 

มาใชใ้นกระบวนการรับเขา้วตัถุดิบ, ขยายพ้ืนท่ีห้องตรวจสอบคุณภาพ และลาน

จดัส่งสินคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดความสูญเสีย ส่งผลให้ลดตน้ทนุ

การผลิตได ้

- วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ RFID / Barcode / QR code cylinder tracking, 

ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสาํหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 200 kg, 250 kg และ 300 

kg, ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดลอ้ขนาด 40 และ 100 ปอนด ์

- สนบัสนุนการฝึกอบรมของพนกังาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะและสมรรถนะในการทาํงาน 

- ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายการลงทุนทั้งในดา้นภูมิศาสตร์ และ ผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวเน่ืองเพ่ือความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

- ติดตามขอ้มูลข่าวสารเพ่ือให้สามารถปรับตวัได ้ทนัต่อเหตุการณ์ ทั้งในดา้นสังคม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การเมืองและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ 

สังคม – People - ดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัจริยธรรม มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และต่อตา้นการทุจริต

คอรัปชัน่ โดยบริษทัไดรั้บการรับรองต่ออายสุมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

- พฒันาและดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และให้พนกังานมีสมดุลท่ีดีระหว่าง

การทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

- ระบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ และระบบการรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้

เสีย 

- กาํหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- สนบัสนุนกิจกรรมท่ีร่วมสร้างสรรคสั์งคมและชุมชนสัมพนัธ์ 

- เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนและนกัลงทุนมีความถูกตอ้ง โปร่งใส เพียงพอต่อการ

ตดัสินใจ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- กาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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ส่ิงแวดล้อม – Planet  - คิดคน้ วิจยั พฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

- นาํนโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 14001:2015 

มาดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

- มีการจดัการของเสียจากกระบวนการผลิต และป้องกนัไม่ให้ปนเป้ือนไปกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

- นาํระบบบาํบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพ่ือ

ไม่ให้มีการปล่อยควนัและฝุ่ นท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไปสู่อากาศ 

- มีการจดัการความเส่ียง และการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- ปฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
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10.1 ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ 

  คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นใน

จรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบตั้งแตเ่ร่ิมทาํงานกบับริษทั พร้อมทั้งดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่กระทาํการใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ : *พนกังาน หมายถึง พนกังานประจาํ พนกังานรายวนั พนกังานชัว่คราว และพนกังานสัญญาจา้งพิเศษ 

  10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

  ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน แบง่เป็นหลกัการสาํคญัดงัน้ี 

  10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

  บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมตอ่ทุกฝ่าย ดงัน้ี 

ผู้มีส่วนได้เสีย สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ผูถื้อหุ้น บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส่ โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือสร้างความ

เจริญมัน่คง และสร้างความเจริญกา้วหนา้แก่บริษทัในระยะยาว รวมทั้งการใหผ้ลตอบแทนและการ

เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของบริษทั 

คู่คา้และเจา้หน้ี ปฏิบติัต่อคูค่า้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัดตามสัญญา หรือเง่ือนไขท่ีตกลงกนั ปฎิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่ง

เสมอภาคและเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการกาํหนด

ระเบียบในการจดัหาและดาํเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้ 

สนบัสนุนการจดัหาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

คู่แข่ง แข่งขนัทางการคา้ในกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม  ไม่ทาํลายช่ือเสียง หรือว่าร้าย ร่วมกนัพฒันาและผลกัดนั

ให้ตลาดเติบโต และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีท่ีไม่ชอบธรรม  

ลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ให้

ขอ้มูลสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น จดัส่งตรงเวลา และ ดาํเนินการแกไ้ขต่อขอ้เรียกร้องของลูกคา้อยา่ง

รวดเร็ว และยืดหยุน่ เพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการสูงสุด 

พนกังาน* เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานสมํ่าเสมอตาม

ความสามารถ และทกัษะของแตล่ะคนดว้ยความยติุธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือให้พนกังานเติบโตไป

พร้อมกบับริษทั นอกจากน้ียงัปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และ

สวสัดิภาพของพนกังานอยา่งเคร่งครัด พร้อมดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตของพนกังาน ความปลอดภยั 

สภาพแวดลอ้ม ความมัน่คงในการทาํงาน และสุขภาพท่ีดีแก่พนกังาน 

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม บริหารจดัการของเสียและมลภาวะทาง

อากาศ ดูแลสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง

เคร่งครัด 
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• ปฏิบติัต่อคูค่า้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ง

สองฝ่าย 

• ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ใหรี้บดาํเนินการ

เจรจากบัคูค่า้และเจา้หน้ีล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหาตลอดจนความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

• ให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง  

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตกบัคูค่า้หรือเจา้หน้ี ตลอดจนดาํเนินการทุกวิถีทางท่ีจะป้องกนัไม่ให้

เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษทั 

• แข่งขนัทางการคา้ในกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม 

• ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระทาํการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

• ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย 

• สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

• พนกังานตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ เช่น คดัลอก ทาํซํ้า ดดัแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวม

ไปถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ สาํหรับพนกังานท่ีล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ มีความผิดทางวินยั และตามกฎหมาย 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัหลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่การทาํรายการนั้นจะเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวค้รบถว้นแลว้ในขอ้ 12 

“รายการระหว่างกนั” 

  10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัไม่ยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ใดๆทั้งส้ิน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทกุประเทศและทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง พร้อมกนัน้ีบริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายน้ี และบริษทัจะสอบทาน

ขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษทั โดยกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั  

คํานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

การทุจริตคอร์รัปชัน่ หมายถึง การกระทาํเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบดว้ยหนา้ท่ีหรือดว้ยกฎหมาย เพ่ือเอ้ือประโยชน์

ให้แก่ตนเอง พวกพอ้งและ/หรือผูอ่ื้น โดยการเสนอ การใหค้าํมัน่สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชกัจูงสู่การกระทาํ

ท่ีผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางออ้ม การทาํหลกัฐานเทจ็ การนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชส่้วนตวั การกระทาํในลกัษณะท่ีมีการขดักนั

ของผลประโยชน์  

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือดา้นการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

การช่วยเหลือดา้นการเงิน เช่น การให้กูเ้งิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม

สนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพ่ือระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนกังานลาหยดุ หรือเป็นตวัแทน

บริษทัเพ่ือร่วมดาํเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง  
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ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ หมายถึง เทศกาลหรือวนัสาํคญัของแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงอาจมีการให้

ของขวญั และใหห้มายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้

ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบติักนัในสังคม  

พนกังาน หมายถึง พนกังานประจาํ พนกังานรายวนั พนกังานชัว่คราว และพนกังานสัญญาจา้งพิเศษ 

 

แนวทางในการปฏบิัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ไม่ยอมรับหรือให้การสนบัสนุนการทจุริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม  

2. บริษทักาํหนดแนวทางการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทุกคนปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 

 ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พ่ือการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 ให้จดัทาํเอกสารระบุช่ือผูรั้บความช่วยเหลือ วตัถุประสงคข์องการให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดกิจกรรม

และค่าใชจ้่ายต่างๆ และแนบเอกสารสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

 บริษทัเคารพในสิทธิส่วนบคุคลในการมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ของพนกังาน

เป็นการส่วนตวั โดยตอ้งกระทาํนอกเวลางาน ไม่แอบอา้งช่ือเสียงและไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในการกระทาํดงักล่าว 

 ห้ามผูบ้งัคบับญัชาพนกังานในทกุระดบัชั้น ส่ังการ หรือโนม้นา้ว ดว้ยวิธีใดๆ ท่ีทาํให้พนกังานและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเล่ียงการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีทาํงานหรือ

ในเวลางานอนัอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางความคดิ 

2.2 การบริจาคเพ่ือการกุศล 

 บริษทัใหเ้งินบริจาคการกุศล เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาสังคมเศรษฐกิจ วฒันธรรม และกิจกรรม

การศึกษา โดยเงินบริจาคตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พ่ือการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 การขอเบิกเงินบริจาค ใหจ้ดัทาํเอกสาร ระบุช่ือผูรั้บเงิน จาํนวนเงิน วตัถุประสงคข์องการบริจาค และแนบ

เอกสารสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัตามระเบียบอาํนาจดาํเนินการ 

 ผูข้อเบิกเงินบริจาค ตอ้งติดตามหลกัฐานการรับเงินบริจาค เพ่ือให้มัน่ใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบใหผู้รั้บ

ครบถว้น และให้นาํส่งหลกัฐานประกอบใหฝ่้ายบญัชีการเงินตรวจสอบตามท่ีกาํหนดในรายการเอกสารสาํหรับใชเ้บิกเงินบริจาค ให้

ครบถว้น 

2.3 เงินสนบัสนุน  

 บริษทัใหเ้งินสนบัสนุน เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสร้างช่ือเสียง กระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยเงิน

สนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ถูกนาํไปใชเ้พ่ือการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 การขอเบิกเงินสนบัสนุน ให้จดัทาํเอกสาร ระบุช่ือผูรั้บเงิน จาํนวนเงิน วตัถุประสงคท์างธุรกิจ และแนบ

เอกสารสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัตามระเบียบอาํนาจดาํเนินการ 
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 ผูข้อเบิกเงินสนบัสนุน ตอ้งติดตามหลกัฐานการรับเงินสนบัสนุน เพ่ือให้มัน่ใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้

ผูรั้บครบถว้น ถูกนาํไปใชต้ามวตัถุประสงค ์และใหน้าํส่งหลกัฐานประกอบให้ฝ่ายบญัชีการเงินตรวจสอบตามท่ีกาํหนดในรายการเอกสาร

สาํหรับใชเ้บิกเงินสนบัสนุนให้ครบถว้น 

2.4 การให้หรือรับของขวญั และการเล้ียงรับรอง  

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่ผูท่ี้มีหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่เป็นการให้หรือไดรั้บตามขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้  

 ส่ิงของท่ีรับหรือใหค้วรมีมูลค่าไม่เกินท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการของบริษทั ไม่เป็นเงินสดหรือ

เทียบเทา่เงินสด ไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย และไม่นาํไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่  

 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิเสธและจะตอ้งรับส่ิงของมูลค่าเกินกว่าท่ีกาํหนด ให้พนกังานจดัทาํแบบรายงานการรับ

ของขวญั แจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบส่ิงของพร้อมแบบรายงานฯ ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดาํเนินการ

ตามความเหมาะสม  

 บริษทัให้การเล้ียงรับรอง เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ รักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบริษทักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการประกอบธุรกิจ  

 การขอเบิกค่าเล้ียงรับรอง ให้จดัทาํเอกสาร ระบุช่ือผูรั้บเงิน จาํนวนเงิน วตัถุประสงคท์างธุรกิจ และแนบ

เอกสารสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจ นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัตามระเบียบอาํนาจดาํเนินการ และผูข้อเบิกตอ้งนาํส่งหลกัฐาน

ประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบญัชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน 

2.5 ค่าอาํนวยความสะดวกและสินบน  

 บริษทัไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอาํนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดาํเนินการทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้นโดยตรง

หรือเกิดขึ้นโดยผา่นบคุคลท่ีทาํหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สัญญา คูค่า้ หรือตวักลาง ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั

โดยตรง  

 พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีอาจนาํไปสู่หรือส่ือว่าบริษทัไดจ้่ายหรือรับค่าอาํนวยความสะดวกหรือเงิน

ให้สินบน 

 หากพนกังานไดรั้บการร้องขอใหจ้่ายเงินในนามของบริษทั พนกังานควรขอใบเสร็จซ่ึงมีรายละเอียดเหตผุล

ในการจ่ายเงิน หากพนกังานมีขอ้สงสัย ขอ้กงัวล หรือคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการจ่ายเงินนั้นควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบ  

2.6 การจดัซ้ือจดัจา้ง 

 ตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งชดัเจน นาํเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานพิจารณาความ

เหมาะสม และการอนุมติัตอ้งเป็นไปตามอาํนาจดาํเนินการของบริษทั 

 มีการเปรียบเทียบราคาจากผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ อยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 บริษทัไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให ้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูข้าย/ผู ้

ให้บริการ เพ่ือท่ีจะรับส่ิงของ/บริการท่ีไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐานตรงตามคาํส่ังซ้ือหรือขอ้ตกลง ในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ดงักล่าวให้พนกังาน

แจง้ผูบ้งัคบับญัชาและส่วนจดัซ้ือทราบทนัที เพ่ือหาทางแกไ้ขร่วมกนั 

3. จดัให้มีกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง ตลอดจนจดัให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม  
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 รายการบนัทึกบญัชีต่างๆ ตอ้งมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง มีการระบุรายการจ่าย การซ้ือขาย การจดัการ

สินทรัพย ์ วตัถุประสงคก์ารทาํรายการท่ีชดัเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบนัทึกบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปิดบงัรายการธุรกรรมท่ี

แทจ้ริง  

 มีกระบวนการสอบยนัขอ้มูลการบนัทึกรายการบญัชีหรือขอ้มูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน 

ทาํให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั และป้องกนัไม่ให้เกิดการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม  

4. จดัให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่  

 มีการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม และ/หรือตรวจสอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงเก่ียวกบั ทดสอบขอ้สอบจิตวิทยา 

หรือตรวจสอบบุคคลอา้งอิง เพ่ือให้แน่ใจในเบ้ืองตน้ว่าบคุคลท่ีบริษทัจะพิจารณารับเป็นพนกังานนั้น มีความประพฤติและมีทศันคติท่ีดี 

 สนบัสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานอยา่งทัว่ถึง เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย ์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยส่ือให้เห็นความมุ่งมัน่

ของบริษทัว่า การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ีผดิยอมรับไม่ได ้และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

 การประเมินผลการปฏิบติังาน ตอ้งมีความเหมาะสม และเป็นธรรมตามนโยบายคุณภาพของบริษทั 

 ไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่แมว่้าการกระทาํนั้นจะ

ทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

5. ส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

บุคคลผูท้าํหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สัญญา คู่คา้ เพ่ือการนาํไปปฏิบติั ดงัน้ี 

การส่ือสารภายใน  

 ให้พนกังานทราบนโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่ผา่นการอบรม หรือติดป้าย

ประกาศหรือแจกจ่าย และจดัเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูลของบริษทั (E-Document) 

 ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลงนามยอมรับการนาํนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การส่ือสารภายนอก  

 จดัทาํเอกสารนโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นเอกสารแนบทา้ยสัญญา

ระหว่างบริษทักบับคุคลผูท้าํหนา้ท่ีแทนบริษทั ท่ีปรึกษา นายหนา้ คู่สัญญา คู่คา้ 

 เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

6. ผูท่ี้กระทาํการทจุริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณบริษทั จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยั

ตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานท่ีบริษทักาํหนด หรืออาจถูกยกเลิกสัญญาจา้งและอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้น

ผิดกฎหมาย  

7. จดัให้มีช่องทางท่ีปลอดภยัและสามารถเขา้ถึงได ้ เพ่ือให้พนกังานและบุคคลอ่ืนๆ ขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ และแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือร้องเรียน โดยมัน่ใจไดว่้าผูแ้จง้จะไดรั้บการคุม้ครอง

อยา่งเหมาะสม และจดัใหมี้บุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้ ดงัน้ี 
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การขอคําแนะนํา  

 หากผูใ้ดมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ สามารถปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

1. ขอคาํปรึกษากบั “ผูจ้ดัการส่วนบริหารทรัพยากรบคุคล” 

o โทรศพัท ์02-895-4139  

o ส่งจดหมายทางไปรษณียต์ามท่ีอยูบ่ริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสม

ดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคดิเห็น 

                2.   ผูข้อคาํแนะนาํสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้แต่อย่างไรก็ตามการระบุช่ือผูข้อคาํแนะนาํ จะทาํให้สามารถส่ือสาร

ขอ้แนะนาํตอบกลบัถึงผูข้อคาํแนะนาํไดโ้ดยตรง และรวดเร็ว  

  การแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียน  

  หากผูใ้ดมีเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ การกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายใน

ท่ีบกพร่องของบริษทัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความเส่ียง/ความเสียหายต่อการดาํเนินธุรกิจ สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้คิดเห็นไดโ้ดยตรงถึง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหน่ึง ดงัน้ี 

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์มาตามท่ีอยูบ่ริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

2. ส่งจดหมายอิเลก็โทรนิกส์มาท่ีเลขานุการบริษทัท่ี Email : cs@smpcplc.com  

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคาํสุภาพ และควรมีรายละเอียด ช่ือ-นามสกุลของผูถู้กร้องเรียนและผูร้้องเรียน 

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระทาํผิด พยานหลกัฐานท่ีเพียงพอและแสดงให้เห็นถึงการกระทาํผิดนั้นๆ และกรณีบริษทัมีหลกัฐานว่าผูแ้จง้

เบาะแสหรือผูร้้องเรียนมีเจตนาไม่สุจริต หากเป็นพนกังานจะถูกดาํเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษทั 

หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทัอาจพิจารณาดาํเนินคดีกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนดว้ย 

บริษทัไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนไว ้ดงัน้ี 

1. บริษทัจะเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลบัและเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น เพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั

และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียน (กรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล จะตอ้งระบุ

รายละเอียดขอ้เทจ็จริงหรือหลกัฐานท่ีปรากฎชดัแจง้เพียงพอท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการกระทาํผิดตามท่ีแจง้) 

2. ผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุม้ครองไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 

3. ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่รับเร่ืองร้องเรียนเหตุ/การกระทาํดงัต่อไปน้ี 

1. เร่ืองท่ีคณะกรรมการสอบสวนของบริษทั รับไวพิ้จารณาหรือไดวิ้นิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว้ และไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ท่ี

เป็นสาระสาํคญัเพ่ิมเติม 

2. เร่ืองท่ีผูถู้กร้องเรียนพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั นานเกินห้าปี 

3. เร่ืองท่ีไม่ระบุพยานหลกัฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทาํการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีชดัแจง้เพียงพอท่ีจะดาํเนินการสืบสวน

สอบสวนขอ้เทจ็จริงได ้

 

mailto:cs@smpcplc.com
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

  การจัดการเร่ืองท่ีได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีไดรั้บจากช่องทางดงักล่าว เพ่ือสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่างๆ 

ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาดาํเนินการ และบริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือให้เกิด

กระบวนการยติุธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผูก้ระทาํความผิด แต่กรณีท่ีมีหลกัฐานปรากฏชดัแจง้เพียงพอว่าผู ้

ร้องเรียนแจง้เร่ืองโดยเจตนาไม่สุจริต อาจตอ้งไดรั้บโทษตามแต่ละกรณี ดงัน้ี 

1. หากเป็นพนกังานจะถูกดาํเนินการสืบสวน สอบสวนเพ่ือพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของ

บริษทั 

2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย บริษทั อาจพิจารณาดาํเนินคดีกบัผูร้้องเรียนดว้ย 

  การรักษาความลับ 

  ขอ้มูลซ่ึงไดม้าจากผูแ้จง้เบาะแสหรือร้องเรียน บริษทัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งส้ินต่อผูไ้ม่มีส่วน

เก่ียวขอ้ง เวน้แต่กรณีท่ีมีความจาํเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริง สอบสวน ฟ้องร้องดาํเนินคดี เป็นพยาน ให้ถอ้ยคาํ หรือให้

ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย 

  10.2.3 ความรับผิดชอบต่อพนกังาน 

  บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกบัสนบัสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีการ

เลือกปฏิบติั แบ่งแยก เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคดิเห็นทางการเมือง โดยกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี 

• ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ

คน 

• ส่งเสริม พฒันา เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังานให้มีความกา้วหนา้และมัง่คงในสายวิชาชีพอยา่งทัว่ถึง

และสมํ่าเสมอ 

• ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการทาํงานและการแกไ้ขปัญหาของบริษทั 

• ดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขอนามยั และทรัพยสิ์นของพนกังาน 

• การแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ยติุธรรมและความเท่าเทียมกนั 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

• จดัให้มีระบบการบริหารบคุลากรท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆท่ีจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้ง อนั

จะส่งผลกระทบต่อความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 

• ปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยช์น ตลอดจนเคารพในสิทธิหนา้ท่ีส่วนบคุคล 

  10.2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดงัน้ี 

  บริษทัดาํเนินงานโดยยึดหลกัคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ดงัตอ่ไปน้ี 

• เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นธรรม และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้มีขอ้มูล

เพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

• ให้การรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้กาํหนดท่ีเหมาะสม 
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

• ส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และตรงเวลา ภายใตเ้ง่ือนไข

ท่ีเป็นธรรม 

• ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานให้ลูกคา้ 

• จดัระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดาํเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกนั

มิให้เกิดปัญหาเดิมซํ้า 

• พฒันาและหาแนวทางลดตน้ทนุการผลิตให้ตํ่าท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง โดยยงัคงรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีได้

มาตรฐานไว ้

• แสวงหาแนวทางท่ีจะพฒันาคุณภาพของสินคา้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

• กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหาตลอดจนความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

• รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

10.2.5 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม มีนโยบายดงัน้ี 

• ดาํเนินการให้ทุกๆภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน/การผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบัตํ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้

• รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ืนท่ี บริษทัตั้งอยู ่

• ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ

ดาํเนินการของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ไม่กระทาํการใดๆอนัจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

  10.2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีนโยบาย ดงัน้ี 

• ปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษทัและพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

• ดาํเนินกิจกรรมหรือสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคสั์งคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ี

บริษทัตั้งอยูมี่คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน 

• ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลใดๆท่ีทาํธุรกิจผดิกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 

• ปฏิบติัและควบคุมให้มีการปฏิบติัท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

• ไม่กระทาํการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ 

บริษทัจดัให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมในหวัขอ้

10.6 “CSR After Process” 

 

 10.3 ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญต่อหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

 บริษทัไดป้ระเมินและระบปุระเดน็ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีสร้างผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจทั้งในระยะส้ันและประเดน็

ท่ีมีนยัสาํคญัต่อความยัง่ยืนของกิจการ เพ่ือกาํหนดเป็นแนวทางใหมี้ความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และแผนธุรกิจของกิจการซ่ึงตอ้งดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สังคม และเพ่ือนาํไปสู่การสนบัสนุนอนัดีจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัไดศึ้กษาถึงลกัษณะของธุรกิจ 
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และบริบทแวดลอ้ม เช่น ขอ้กงัวล ขอ้ห่วงใย และความสนใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ  จากนั้นนาํประเด็นทั้งหมดมา

พิจารณาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางเป้าหมายของธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไว ้อนัจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม  

  ดงัท่ีไดก้ล่าวไปในส่วนของการวิเคราะห์ “ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ” ของบริษทั ในขอ้ 2 “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ”  

ประเด็นหลกัท่ีเป็นหวัใจและมีนยัสาํคญัต่อความยัง่ยืนของกิจการ: สินค้าท่ีมีความปลอดภัย 

 ซ่ึงหมายถึง สินคา้ท่ีผลิตตรงตามมาตรฐานท่ีแต่ละประเทศกาํหนด และผูบ้ริโภคสามารถมัน่ใจไดว่้าถงัแก๊สทุกใบท่ีผลิตโดย

บริษทัและใชง้านอยูน่ั้น ไดผ้า่นการทดสอบทุกใบและทุกขั้นตอนการผลิต บริษทัไดมุ่้งพฒันากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ

วตัถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินคา้ ให้สอดคลอ้งและรองรับความตอ้งการของทุกมาตรฐานท่ีคูค่า้ของบริษทัยอมรับอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัตระหนกัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนดงักล่าว จึงมุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานการผลิตสินคา้ตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ

จากทัว่โลก พร้อมกนัน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินคา้ในอนาคต บริษทัไดพ้ฒันา

กระบวนการผลิต และคุณภาพสินคา้ใหดี้ย่ิงขึ้นอยา่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือรองรับความตอ้งการสินคา้ท่ีมีคณุภาพสูงขึ้นของผูบ้ริโภค ตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นและไดรั้บการปรับปรุงใหม่โดยสาํนกัมาตรฐานอยูต่ลอดเวลา บริษทัไดพ้ฒันากระบวนการทดสอบ 

และเพ่ิมความเขม้งวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต โดยกาํหนดให้มีค่าท่ียอมรับไดเ้ขม้งวดกว่ามาตรฐานท่ีกาํหนดใน

กระบวนการทดสอบดว้ยแรงดนัภายในถงัครบทั้ง 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ทดสอบแรงดนันํ้า(Hydrostatic test) ท่ีระดบั 2 เท่าของแรงดนัออกแบบ (หรือประมาณ 4 เท่าของแรงดนัใชง้าน) โดยถงั

จะตอ้งไม่มีการร่ัวซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑท่ี์มาตรฐานกาํหนด ซ่ึงกระบวนการทดสอบน้ี จะถูกทาํการทดสอบหลงัจากท่ีถงัผา่น

กระบวนการอบถงัดว้ยความร้อน (Heat Treatment) 

2. ทดสอบการร่ัวซึมดว้ยแรงดนัลม (Air Leak Test) หลงัจากกระบวนการพ่นสีและขนัวาลว์ โดยการอดัอากาศเขา้ไปภายใน

ถงัดว้ยแรงดนัตามเกณฑท่ี์มาตรฐานกาํหนดซ่ึงไม่นอ้ยกว่าความดนัใชง้าน แลว้นาํไปตรวจสอบโดยการกดลงไปใตน้ํ้าตามระยะเวลาท่ี

มาตรฐานกาํหนด โดยถงัท่ีผา่นการทดสอบจะตอ้งไม่มีฟองอากาศร่ัวออกมาซ่ึงแสดงถึงการร่ัวซึมของรอยเช่ือมหรือขอ้ต่อวาลว์ 

10.4 การดําเนนิการเพ่ือปฏบิัติตามนโยบาย 

 10.4.1 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015 

 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานใชท้รัพยากร เช่น ไฟฟ้า ประปา นํ้ามนั อยา่งมีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณการใช้

อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัยงัตระหนกัว่า การประกอบธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นอีกหน่ึงปัจจยัของความยัง่ยืน และ

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ในปี 2560 บริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยส่วนหน่ึงของการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นคุณภาพนํ้า นํ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตบริษทัไดบ้าํบดัและนาํนํ้าท่ีผา่นการบาํบดัและการกรองแลว้ กลบัมาใชใ้หม่ ทาํ

ให้ลดปริมาณการใชน้ํ้าประปาลงได ้ส่วนนํ้าทิ้งท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน บริษทัมีการวดัคุณภาพนํ้าทิ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

 2. ดา้นขยะและของเสีย บริษทัไดจ้ดัหาภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสม มีการแยกขยะ และจดัเก็บขยะแต่ละประเภทให้เป็น

ระเบียบ และจดัสร้างโรงพกัขยะปนเป้ือน และส่งกาํจดักบับริษทัท่ีไดม้าตรฐานเม่ือมีปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัยงัได้

ดาํเนินการ “โครงการธนาคารขยะ” ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการทาํกิจกรรม 5 ส ของบริษทั โดยบริษทัได้

ดาํเนินโครงการมาอยา่งต่อเน่ือง และพนกังานทุกคนในบริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี โดยพนกังานสามารถเก็บรวบรวมวสัดุเหลือใช้

จากการผลิต เช่น กล่องกระดาษ เศษลวด แกนเทปพนัเกลียว ฯลฯ ตลอดจนวสัดุท่ีสามารถรีไซเคิลได ้เช่น ขวดแกว้ ขวดพลาสติก นาํมา

ขายกบัคนกลางท่ีบริษทัไดจ้ดัจา้งในราคาตลาด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนกังานลดปริมาณขยะภายในบริเวณโรงงาน 
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ซ่ึงจะส่งผลดีกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยรวม และเป็นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย นอกจากน้ียงัพยายามลด

ปริมาณการใชก้ระดาษโดยการรณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษหนา้ 2 และการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบของส่ืออิเลค็ทรอนิค (e-document) 

 3. ดา้นพลงังานไฟฟ้า บริษทัลงทนุกบัโครงการต่างๆ เพ่ือลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่การเปล่ียนหลอดไฟเป็นแบบประหยดั

พลงังาน และการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ  

 4. ดา้นคุณภาพอากาศ บริษทัควบคุมอตัราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยูใ่นเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด เช่น การลดฝุ่ นละออง

ภายในบริษทัก่อนท่ีจะกระจายสู่ชุมชนรอบๆโรงงาน โดยการใชบ้ริการบริษทัภายนอกนาํอุปกรณ์เขา้มาเพ่ือดูดฝุ่ นภายในโรงงานเป็น

ประจาํทุกวนั และกาํหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจาํ พร้อมทั้งจดัให้มีแผนการ

ตรวจสอบและบาํรุงเชิงป้องกนัของอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5. ดา้นระดบัเสียง บริษทัตรวจวดัเสียงอยา่งสมํ่าเสมอตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ก่อมลพิษทางเสียงแก่ชุมชน

ขา้งเคียง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัเสียงส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัประเภทของงาน (เช่น ปลัก๊อุดหู ท่ีครอบหู เป็นตน้) ให้พนกังานท่ีตอ้ง

ทาํงานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียงจากมลพิษทางเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์และรณรงคใ์หพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั 

นอกจากน้ียงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพการไดยิ้นของพนกังานท่ีตอ้งทาํงานในพ้ืนท่ีท่ีเสียงดงัเกินมาตรฐานในการตรวจสุขภาพประจาํปี 

 6. ดา้นแสงสว่าง บริษทัตรวจวดัแสงสว่างในพ้ืนท่ีทาํงาน เพ่ือให้พนกังานไดท้าํงานในท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี และป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการทาํงาน  

 7. ดา้นความร้อน บริษทัตรวจวดัความร้อนในพ้ืนท่ีทาํงาน และแกไ้ขทนัทีท่ีพบว่าสภาพความร้อนในการทาํงานไม่เหมาะสม 

  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัมีแผนการปลูกฝังจิตสาํนึกและเผยแพร่แนวคดิในดา้นการใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้

พนกังานบริษทัทุกคนไดรั้บรู้ ผา่นการอบรม บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทั หรือติดป้ายตามสถานท่ีต่างๆ รวมทั้งจดักิจกรรมเพ่ือ

กระตุน้ให้พนกังานทุกระดบัไดเ้ขา้ใจการใชท้รัพยากรและรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัส่งคณะทาํงานในส่วนต่างๆไป

อบรมภายนอกเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และการจดัการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. การส่งคณะทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มไปอบรมภายนอก หรือศึกษาดูงานกบัสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกบัองคก์ารพฒันาอุตสาหกรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNIDO) และสภาอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยปี 2562 ท่ีผา่นมา มีจาํนวนชัว่โมงอบรมทั้งหมด 60 ชัว่โมง 

2. การอบรมขอ้กาํหนดของ ISO14001 ให้แก่พนกังานใหม่ทุกคน พร้อมกนัน้ีทีมประชาสัมพนัธ์ของโครงการ ISO14001 ยงัได้

บรรจุแผนการทบทวนความรู้ใหก้บัพนกังานทุกปี  

3. การจดันิทรรศการ และประชาสัมพนัธ์ดา้นการอนุรักษพ์ลงังงาน  

4. การรณรงคก์ารคดัแยกเศษอาหารในสโมสร ซ่ึงดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

5. การประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เช่น คู่คา้ หรือ คนในชุมชน โดยการทาํแผน่พบัคูมื่อในการติดต่อและขอ้

ระเบียบต่างๆ  

6. บริษทัมีศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงสามารถติดต่อร้องเรียนเร่ืองผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากบริษทัไดท่ี้หมายเลข 081-

812-3110 หรือ 087-795-2292 หรือ 064-796-4333 หรือท่ีอีเมลล ์em@smpcplc.com ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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  10.4.2 การพฒันาและดูแลพนกังาน 

  การจา้งงาน 

  บริษทัจะจา้งงานผูท่ี้บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบติัเหมาะสมตามเกณฑโ์ดยหมัน่ตรวจตราไม่ให้บริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced labour) และ ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (child labour)  

  ค่าตอบแทนพนกังาน 

  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัค่าตอบแทนพนกังานว่าตอ้งเป็นอตัราท่ีเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของพนกังาน และสภาพ

เศรษฐกิจ สอดคลอ้งกบัอตัราผลตอบแทนในตลาด เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและจูงใจให้พนกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว และ

สาํหรับพนกังานฝ่ายผลิตบริษทัมีระบบการให้ผลตอบแทนพนกังานทั้งตามอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนดและบวกส่วนเพ่ิม

ตามจาํนวนช้ินงานท่ีพนกังานทาํไดม้ากกว่าอตัราขั้นตํ่าท่ีบริษทักาํหนด นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการทบทวนอตัราการจ่ายค่าตอบแทนอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้พร้อมกบัจ่ายโบนสัตามผลประกอบการของบริษทัในแต่ละปี 

  สวสัดิการพนกังาน 

  สวสัดิการท่ีบริษทัมีนอกเหนือจากท่ีบงัคบัตามกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน แบ่งเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี 

  1. สวสัดิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เช่น การอบรมใหญ่พนกังานประจาํปี โครงการสอนภาษาองักฤษให้ผูท่ี้ตอ้งการ

เพ่ิมทกัษะทางดา้นภาษา โครงการสอนภาษาไทยใหค้นงานต่างดา้ว และบริษทัให้การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการอบรมภายนอก เพ่ือ

ส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ และพฒันาสมรรถนะท่ีจาํเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ   

  2. สวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือดา้นค่าครองชีพของพนกังาน เช่น การจดัให้มีโรงอาหารเพ่ือขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนกังาน 

การให้เบ้ียขยนั ค่าเขา้กะ ค่าครองชีพ ค่านํ้ามนั รถรับส่งพนกังาน ประกนัชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นตน้ 

  3. สวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือการออมเงินของพนกังาน บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานกบับริษทัเป็นระยะเวลานาน โดยเงินท่ีสมทบเขา้กองทุน

ของพนกังาน จะหกัจากเงินเดือน หรือค่าจา้งทุกเดือนในอตัราท่ีระบุไว ้โดยบริษทัจะสมทบเงินเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนั เม่ือพนกังาน

พน้สภาพพนกังานจะไดเ้งินสมทบพร้อมกบัผลประโยชนข์องกองทุนตามเกณฑท่ี์ไดต้ั้งไว ้

  4. สวสัดิการท่ีเก่ียวกบัสถาบนัครอบครัวของพนกังาน  เช่น  เงินแสดงความยินดีการสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงิน

ช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนกังานถึงแก่กรรม และการให้ทนุการศึกษาแก่บุตรพนกังานท่ีเรียนดี  

  5. สวสัดิการเก่ียวกบัความมัน่คงในอนาคตของพนกังานและครอบครัว เช่น จดัให้มีเงินบาํเน็จแก่พนกังานหลงัจากเกษียณอาย ุ

เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม  

 6. สวสัดิการท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน  เช่น  

- บริษทัให้ความสาํคญักบัความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงานของพนกังาน (work life balance) โดยบริษทัสร้างวฒันธรรม

องคก์รให้พนกังานตระหนกัถึงคณุภาพของงานและผลของงาน มากกว่าระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน รวมทั้งสนบัสนุนอุปกรณ์ในการ

ทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พนกังานไดท้าํงานอยา่งเตม็ท่ีในเวลางาน และมีเวลาส่วนตวัหลงัเลิกงาน   

- การให้อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัให้เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังานแต่ละคน  

- จดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานสมํ่าเสมอ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ติดตั้ง

กลอ้งวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงัดบัเพลิง ประตหูนีไฟ  

- จดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่พนกังานต่อเน่ืองทุกๆ ปี  
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- การจดัให้มีห้องพยาบาลของบริษทั โดยจดัให้มีพยาบาล เวชภณัฑแ์ละยาท่ีจาํเป็นอยา่งครบถว้น พร้อมกบัมีรถพยาบาล

เตรียมพร้อมสาํหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง  

- จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับพนกังานทัว่ไป และตรวจเพ่ิมเติมตามปัจจยัความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ เพ่ือให้

ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังานอนัเกิดจากการทาํงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพการไดยิ้น การทดสอบสมรรถภาพการ

มองเห็น การตรวจหาสารเคมี เช่น ตะกัว่ และไซลีน ในร่างกาย พร้อมกบัมีการให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพทัว่ไป 

  การให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน 

  บริษทัจดัให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเม่ือมีกรณีการทาํผิดกฎระเบียบบริษทัหรือการทุจริตเกิดขึ้น และให้

สิทธิพนกังานท่ีถูกบ่งช้ีความผดิ หรือทจุริตต่อหนา้ท่ีการงานให้โตแ้ยง้เพ่ือพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบนัทึกผลการสอบสวนและ

รายงานให้ผูบ้ริหารทราบ เพ่ือให้เกิดกระบวนการยติุธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม  

  ในปี 2562 และตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัดาํเนินกิจการมา ไม่เคยมีประวติัการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม และไม่เคยมี

คดีขึ้นสู่ศาลในเร่ืองดงักล่าว 

  นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานตั้งแตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2531 

ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากแผนกต่างๆภายในบริษทัและตวัแทนจากบริษทัผูรั้บเหมาซ่ึงทาํหนา้ท่ีสังเกตการณ์รวมจาํนวนทั้งส้ิน 17 

คน โดยดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ซ่ึงคณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปน้ี 

  1) พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งความปลอดภยันอกงานเพ่ือป้องกนัและลดการเกิด

อุบติัเหตุ การประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดร้อนรําคาญอนัเน่ืองจากการทาํงาน หรือความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน

เสนอต่อนายจา้ง โดยนโยบายปี 2562 ยงัคงนโยบายต่อเน่ืองจากปีก่อน คือ การลดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานให้เป็นศนูย ์

  2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานและ

มาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานต่อนายจา้ง เพ่ือความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้ง ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มา

ปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบกิจการ 

  3) ส่งเสริมสนบัสนุน กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบกิจการ 

  4) พิจารณาขอ้บงัคบัและคูมื่อตามขอ้ 3 รวมทั้งมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อ

นายจา้ง 

  5) สาํรวจการปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบ

กิจการนั้น อยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง พร้อมทั้งรายงานให้นายจา้งทราบทุกไตรมาส 

  6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเก่ียวกบั

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของลูกจา้ง หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร นายจา้ง และบุคลากรทุกระดบัเพ่ือเสนอความเห็น

ต่อนายจา้ง 

  7) วางระบบการรายงานสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของลูกจา้งทุกคนทุกระดบัตอ้งปฏิบติั 

  8) ติดตามผลความคบืหนา้เร่ืองท่ีเสนอนายจา้ง 

  9) รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเม่ือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีครบหน่ึงปี เพ่ือเสนอต่อนายจา้ง 
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  10) ประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบกิจการ 

  11) ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอ่ืนตามท่ีนายจา้งมอบหมาย 

  โดยคณะกรรมการ คปอ มีกาํหนดการประชุมเป็นประจาํทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกนัสาํรวจบริเวณโรงงานเพ่ือช้ีจุด

เส่ียง และหาทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตราย พร้อมกบัมีการสนบัสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นส่ิงท่ีควรจะทาํเพ่ิมเติม

เพ่ือความปลอดภยัของพนกังาน 

  ทั้งน้ีในปี 2550-2562 สถิติการบาดเจบ็และเสียชีวิตของพนกังานมีดงัน้ี 

สถิติอุบติัเหตุการทาํงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1. ไม่หยดุงาน 14 - 14 16 - 16 12 - 12 

2. หยดุงาน 59 - 59 64 1 65 51 - 51 

3. ทุพพลภาพ - - - - - - - - - 

4. เสียชีวิต - - - - - - - - - 

รวม 73 - 73 80 1 81 63 - 63 

 

 ปี 2562 จาํนวนการเกิดอุบติัเหตุจนถึงขั้นหยดุงานของพนกังานลงลดจากปี 2561 คิดเป็น 22%  เน่ืองจากบริษทัมีการรณรงค์

และมีแผนงานท่ีจะลดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการทาํงาน โดยใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกบัพนกังานเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองจกัร การใชอุ้ปกรณ์นิรภยั

เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุในการทาํงาน และแนวทางการปฏิบติัเม่ือพบเคร่ืองมือชาํรุดหรือไม่อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั รวมถึงการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรโดยการเพ่ิมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัเพ่ิมขึ้น ทั้งพนกังานท่ีเขา้ใหม่และพนกังานท่ีบรรจุแลว้ เพ่ิมการตรวจตรา

การใส่อุปกรณ์นิรภยัเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงานให้เขม้งวดขึ้น พร้อมทั้งสรุปรายงานท่ีอุบติัเหตุและแนวทางป้องกนัแกไ้ข และ

รายงานให้ผูบ้ริหารทราบเป็นรายไตรมาส โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายคือ จะลดอุบติัเหตุให้เหลือศูนย ์ 

 10.4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การดาํเนินการเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โดยจะปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอยา่งส้ินเชิง และมีการทบทวนกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน โปร่งใส ในทุกขั้นตอนอยูเ่สมอ

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ในองคก์ร บริษทัมีการจดัทาํ

นโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้พนกังาน คู่คา้ หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ครอบคลุมถึงธุรกิจและ

รายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่กนัว่าบริษทัไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน บริษทัได้

จดัทาํและเผยแพร่กรณีศึกษาพร้อมทั้งคาํแนะนาํหรือแนวทางปฏิบติัให้กบัพนกังานในกรณีท่ีพบเจอการทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ี

บริษทัยงัจดัให้มีการสอบทานนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การถือปฏิบติัตามนโยบาย บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ี

โดยทัว่กนั  
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การควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไม่พบเหตุการณ์

หรือขอ้บ่งช้ีใดๆถึงรายการทุจริตคอร์รัปชัน่ การเล้ียงรับรอง การบริจาค และการให้ของขวญัเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัปกติทางธุรกิจ

ของบริษทั และไม่พบว่าพนกังานคนใดมีการรับของขวญั หรือเรียกร้องผลประโยชนใ์ดๆจากผูค้า้ของบริษทั การจดัซ้ือ/จดัจา้ง เป็นไปตาม

ระบบท่ีบริษทัไดว้างไว ้ระหว่างปี 2562 บริษทัดาํเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเนน้การทบทวนนโยบายให้กบั

พนกังานเก่าว่ายงัคงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ และให้ความรู้กบัพนกังานใหม่ผา่นการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ 

  ส่วนการดาํเนินการเก่ียวกบัการดาํเนินการเพ่ือเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective  Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดต้่ออายใุบรับรอง โดยใบรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2565) 

สาํหรับปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี  20 ธนัวาคม 2562 มีมติใหย้งัคงใชน้โยบายเก่ียวกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ฉบบัเดิมต่อไป เน่ืองจากยงัเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษทัในปัจจุบนั 

  10.4.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการดูแลพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือไม่ให้

กระบวนการผลิตและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัส่งผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว 

  เน่ืองจากความหลากหลายของพนกังาน ทั้งทางเช้ือชาติ เพศ อาย ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความพิการ บริษทั

สนบัสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและ

กนับนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยห์รือไม่กระทาํการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบคุคลอ่ืนท่ีขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 

  พนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดทางดา้นสิทธิมนุษยชน สามารถร้องเรียนผา่นทางช่องทางโดยติดตอ่ฝ่าย

บุคคล ผูบ้ริหาร  หรือกรรมการ ไดท่ี้ 

  1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์มาตามท่ีอยูบ่ริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขต

บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

  2. ส่งจดหมายอิเลก็โทรนิกส์มาท่ี Email : cs@smpcplc.com 

  10.4.5 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ์ 

  อา้งถึงนโยบายท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ เช่น คดัลอก ทาํซํ้า ดดัแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวม

ไปถึงซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ บริษทัจึงกาํหนดใหฝ่้ายบริหารระบบมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ดูแลติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือป้องกนัการละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ เช่น จดัทาํแผนงบประมาณประจาํปีในการขอต่ออายผุลิตภณัฑท่ี์มีลิขสิทธ์ิ การ

ป้องกนัไม่ให้บคุคลนอกหน่วยงานบริหารระบบติดตั้งโปรแกรมตา่งๆในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดเ้อง รวมทั้งมีแผนการตรวจสอบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียงัรวมถึงการห้ามเผยแพร่ ความลบัของบริษทั ขอ้มูลท่ีมาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆท่ี

เก่ียวกบัธุรกิจการงาน ซ่ึงถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่ว่าจะไดมี้การจดทะเบียนตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา

หรือไม่ก็ตาม 

  นอกจากน้ีบคุลากรของบริษทัมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบัตอ้ง

รักษาใหป้ลอดภยัท่ีสุดไม่ให้ร่ัวไหล 
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  10.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของบริษทั ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของ

พนกังานทุกคนท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พนกังานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบและดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีอยูใ่นความคุม้ครอง ไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัทางธุรกิจ

ให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัตอ้งมีจรรยาบรรณในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัไม่ให้มีผลกระทบแง่ลบต่อผูอ่ื้น หรือทาํ

ผิดพระราชกาํหนดทั้งน้ีหน่วยงานบริหารระบบของบริษทัไดก้าํหนดสิทธิการเขา้ถึงการใชง้านระบบสารสนเทศ เครือข่าย 

ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยกุตต์่างๆ และเม่ือมีการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผู ้

มีอาํนาจดาํเนินการ 

  เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติั 2 ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นดิจิทลัโดยตรง ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญติัการรักษาความปลอดภยัมัน่คงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญติัขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการ

ในส่วนท่ีเก่ียวกบั พรบ ทั้ง 2 ฉบบัน้ีแลว้บางส่วน ส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหว่างการติดตั้งและทดสอบระบบ ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ครบถว้น

ภายในเดือน มีนาคม 2563 

  10.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย 

  บริษทัดาํเนินธุรกิจอยูบ่นพ้ืนฐานของการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของ

พนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดตา่งๆ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตและระมดัระวงั โดยมีแต่ละหน่วยงาน

คอยดูและไม่ให้พนกังานของหน่วยงานตนเองละเมิด หรือละเลยการปฏิบติัตามกฎหมาย 

10.4.8 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ท่ีเหมาะสม 

  บริษทัใหค้วามสาํคญัและดูแลความสัมพนัธ์กบัคู่คา้เสมือนเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยยึดประโยชนร่์วมกนัของทั้งสองฝ่าย 

กล่าวคือในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการแต่ละประเภท บริษทัจะสรรหาจากคูค่า้หลายราย เพ่ือเพ่ิมอาํนาจในการต่อรองดา้นตน้ทุน

สินคา้จากการซ้ือปริมาณมากและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกบัคู่คา้ บริษทัมีเกณฑก์ารคดัเลือกคูค่า้ท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐาน

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงคู่คา้ท่ีมีคุณสมบติั และความสามารถในการจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีตรงความตอ้งการ และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเกณฑท่ี์บริษทัใชเ้พ่ือจดัหาคู่คา้ท่ีมีคุณภาพนั้นบริษทัประเมินจาก 

1. ความสามารถในการผลิตของคูค่า้ต่อปี และมีฐานะทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือท่ีจะไดมี้ศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบั

บริษทัในระยะยาว 

2. จาํนวนพนกังาน 

3. รายช่ือลูกคา้หลกัและการบริการหลงัการขาย 

4. การไดรั้บการรับรองในระดบัสากล 

  และเพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละประเมินผลงานของคูค่า้ ฝ่ายผลิตจะประเมินคุณภาพสินคา้และการบริการ

ของคูค่า้เป็นประจาํทุก 6 เดือน – 1 ปี 
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10.4.9 ผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

 บริษทัมีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจาํทุกปี เพ่ือประเมินผลการดาํเนินของบริษทัใน 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพ่ือนาํผลการสาํรวจมาปรับปรุงและพฒันา

กระบวนการทาํงานดา้นต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีความพึงพอใจสูงสุด 

 ผลสาํรวจความพึงพอใจลูกคา้ประจาํปี 2562 พบว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ 86% สูงกว่าปี 2561 ท่ี 85% โดยเป็นคะแนนท่ี

เพ่ิมขึ้นจากทุกหวัขอ้ อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงนาํผลการประเมินรวมทั้งคาํแนะนาํจากลูกคา้มาพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้และ

บริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ยาวนาน 

  10.5 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR จากการดําเนนิความรับผิดชอบต่อสังคม 

 10.5.1 วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 หน่ึงในกลยทุธ์ในการเจริญเติบโตของบริษทันั้นคือการออกผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง (High Valued Added Product) และคาดว่า

จะเป็นท่ีตอ้งการของตลาด พร้อมกบัยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยปกติสินคา้

ดงักล่าวจะมีผูข้ายนอ้ยราย หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชท้กัษะและความรู้ความชาํนาญพิเศษในการผลิต ซ่ึงผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี นอกจากจะ

สร้างยอดขายให้แก่บริษทัแลว้ ยงัสามารถส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัอีกดว้ย 

 ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัคดิคน้พฒันา มีดงัต่อไปน้ี 

1. RFID / Barcode / QR Code Cylinder Tracking สาํหรับลูกคา้ในบางประเทศท่ีตอ้งการเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นการติดตามถงั

แก๊ส และการบริหารสินคา้คงคลงั บริษทัจึงไดพ้ฒันากระบวนการผลิตโดยเพ่ิมจุดติดตั้ง RFID, Barcode และ QR Code ในถงัแก๊สของ

บริษทั ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจและความพึงพอใจจากลูกคา้มาอยา่งต่อเน่ือง  

2. ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสาํหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ  200 kg, 250 kg และ 300 kg เพ่ิมเติมจากถงัขนาด 190 ก.ก.ท่ีบริษทั

ไดค้ิดคน้ไปปีก่อนหนา้ ซ่ึงถงัขนาดใหญ่น้ีเป็นการร่วมคิดคน้และวิจยักบัลูกคา้จากประเทศเกาหลี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสะดวกต่อลูกคา้/

ผูบ้ริโภค ทดแทนการจดัเก็บถงัขนาดเลก็หลายใบ และยงัช่วยลดพ้ืนท่ีจดัเก็บ และลดค่าใชจ้่ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัแก๊ส 

เช่น วาลว์ หรือท่อส่งแก๊ส เป็นตน้ 

3. ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดลอ้ขนาด 40 และ 100 ปอนด ์เป็นถงัท่ีผลิตขึ้นเพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อลูกคา้/ผูบ้ริโภคในการ

เคล่ือนยา้ย   

4. ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวขนาด 190 ก.ก. พ่นสี 3 ชั้น เพ่ือป้องกนัสนิมไดม้ากขึ้น โดยบริษทัไดพ้ฒันาร่วมกบับริษทัสี ให้ไดสี้ท่ี

มีคุณสมบติักนัสนิมมากขึ้น   

10.5.2 พฒันากระบวนการผลิต  

 บริษทัไม่หยุดท่ีจะพฒันากระบวนการผลิต การบริหารสินคา้คงคลงั และการจดัส่ง ซ่ึงนอกจากจะทาํให้เกิดการใชท้รัพยากร

อย่างคุม้ค่าแลว้ ยงัช่วยลดตน้ทุนของบริษทั และช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย ตลอดปี 2562 บริษทัไดป้รับปรุงพฒันาเคร่ืองจกัรและ

กระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทนัสมยัขึ้น ลดส่วนสูญเสีย ประหยดัพลงังาน และลดการปล่อยมลภาวะสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ี 
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1. นําระบบ Barcode มาใช้ในกระบวนการรับเข้าวตัถุดิบ เพ่ือลดเวลาและข้อผิดพลาดจากการทาํงาน และสามารถสอบ

ยอ้นกลบัวตัถุดิบท่ีใชไ้ด ้

2. ปรับปรุงเคร่ืองจกัร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือลดค่าซ่อมบาํรุงและลดการใชแ้รงงาน  

3. พฒันากระบวนการผลิต โดยนาํหุ่นยนต์เขา้มาในกระบวนการเช่ือมสปัด ทาํให้สามารถลดแรงงานท่ีตอ้งการใช ้เพ่ิมกาํลงั

การผลิต  ลดความสูญเสียจากการเช่ือมท่ีไม่สมบูรณ์ ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตลดลง  

4. นาํระบบบาํบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) มาใชใ้นกระบวนการผลิต เพ่ือไม่ให้มีการปล่อยควนัและฝุ่ นท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตไปสู่อากาศ ทาํให้ไม่เป็นภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5. ขยายพ้ืนท่ีห้องแลป และเพ่ิมห้อง x-ray เพ่ือให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพ่ิมความยืดหยุ่นสามารถ

รองรับการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ไดห้ลากหลายขนาด ตั้งแต่ 0.5 kg – 300 kg  

6. ขยายพ้ืนท่ีลานจดัส่งสินคา้ ทาํให้สามารถรองรับตูค้อนเทนเนอร์ไดม้ากขึ้น การขนส่งเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้

สามารถส่งสินคา้ไดต้ามท่ีลูกคา้กาํหนด 

 

 10.6 CSR After Process 

 ทุกๆปี บริษทัมีโครงการท่ีจะเขา้ไปช่วย หรือ เขา้ไปทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆให้กบัชุมชนท่ีอยูห่่างไกล หรือ ชุมชนท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ปี 2562 ท่ีผา่นมาสามารถสรุปกิจกรรมบริษทัและกิจกรรม CSR ไดด้งัน้ี 

 

 



1.1 โครงกำรมอบทนุกำรศึกษำใหก้บับุตร - ธดิำของพนกังำน 

ประจ�ำปี 2562

ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่บตุร-ธดิาของพนกังาน ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของการพฒันาคน

พฒันาประเทศ และเป็นขวญัก�าลงัใจให้แก่พนกังาน บรษัิทได้จดั

ให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงานท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

1.2 โครงกำร เรยีนๆเลน่ๆ เพ่ิมควำมรูเ้สรมิทกัษะบุตร - ธดิำ 

พนักงำน ปี 2562

บริษัทสนับสนุนการการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของพนักงานให้

ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิต 

เพือ่น�าความรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบั มาใช้เพือ่การพฒันาประเทศ

และ ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีในอนาคต รวมท้ังเป็นการแบ่งเบา

ภาระของพนักงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

1.3 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี 2562

เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้

จดัโครงการตรวจสขุภาพผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนโดยหน่วย

แพทย์จากโรงพยาบาลบางประกอก 8 เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2562 

และวนัที ่28 สงิหาคม 2562

1.4 งำนท�ำบุญบริษัทประจ�ำปี2562 

พนกังานบรษิทัเข้าร่วมการท�าบุญ ถวายสงัฆทาน และถวายอาหาร

เพลแก่พระภิกษสุงฆ์ ประจ�าปี 2562 เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2562
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1.5 งำนเลี้ยงบริษัทประจ�ำปี 2562

เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์และเพิม่ขวญัและก�าลงัใจของพนกังาน 

บริษทัจดัเลีย้งอาหารกลางวนั และกจิกรรมจบัฉลาก แจกของขวญั 

พร้อมกับพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่นประจ�าปี 2562 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2562

1.6 โครงกำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำ SMPC SPORT DAY 2019

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยการออกก�าลังกาย และ

กระชับความสัมพนัธ์ภายในองค์กร บรษิทัจดัให้มกีารแข่งขนักฬีา

ฟตุบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ แบตมนิตนั และเกมส์ต่างๆ ระหว่าง

พนกังานภายในบริษทั เม่ือวนัที ่15 ธนัวาคม 2562

1.7 มหกรรมสินค้ำรำคำพิเศษประจ�ำปี 2562

บรษิทัได้จดัโครงการ “มหกรรมสนิค้าราคาพเิศษประจ�าปี 2562” 

ให้กับพนกังานของบริษทัและบคุคลทัว่ไป ในงานมกีารจ�าหน่าย

สินค้าราคาพเิศษ เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า และอืน่ๆอกีมากมาย บรเิวณ

ด้านหน้าบรษิทั เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่20 ธนัวาคม 

2562 โดยรายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าไม่หักค่าใช้จ่าย จะน�าไป

บรจิาค ณ วัดพระบาทน�า้พ ุจงัหวดัลพบุรี

2.1 กิจกรรมวันเด็ก

บริษทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกบั สน.ท่าข้ามจดั

กจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาตปิระจ�าปี 2562 ภายในงานมกีจิกรรม

เกมส์สร้างสรรค์ให้ร่วมสนุก พร้อมแจกของรางวลัมากมาย และร่วม

รบัประทานอาหารกลางวันกับเดก็ๆ เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2562

2.2 SMPC รับประกำศนียบัตรสมำชิกแนวร่วมโครงกำร 

ต่อตำ้นทุจริต

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เข้ารบัมอบใบประกาศนยีบตัร

รบัรองการต่ออายสุมาชกิแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทจุรติ หรอื Coalition Against Corruption (CAC) โดย 

คุณจริศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ เข้ารบั

มอบเกยีรตบิตัรจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ 

โครงการ CAC ณ ห้องแกรนด์บอลรมู รร.อนิเตอร์คอนตเินนตลั 

กรงุเทพ ฯ เม่ือวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2562 

2. กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
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2.3 บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับคณำจำรย์และนิสิตคณะ

พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 คณาจารย์และนสิิตคณะพาณิชย์ศาสตร์

และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Chulalongkorn Business 

School) น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พส ุ เดชะรนิทร์ คณบดี 

ดร.ทมิ นพรมัภา และ ดร. รพีพร รุง้สทีองได้เข้าเยีย่ม บมจ. สหมติร

ถงัแก๊ส ซึง่เป็นความร่วมมอืส่วนหนึง่ของวชิาสมัมนาการจดัการ 

คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จดัการ และ คุณจรีะวฒุ ิเล้าวงษ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ พร้อมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ 

ได้ให้การต้อนรับ และร่วมกันถ่ายทอดข้อมูลความเป็นมาของ 

บรษิทัฯ ภาพรวมอตุสาหกรรม วสัิยทศัน์จากประสบการณ์การ 

ท�าธรุกจิ และกรณีศกึษาให้กบัคณะนสิติ

2.4 กำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562

เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ณ ห้องอนิฟินติี ้ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี 

(AETAS Lumpini)

2.5 กิจกรรม Opportunity Day 

ผู้บรหิาร บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) ร่วมน�าเสนอ

ข้อมูลผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2561 และครึ่งปีแรกของป ี

2562 และทิศทางธุรกิจในอนาคตต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ 

และส่ือมวลชน ในงาน Opportunity Day ณ ห้องประชุม

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 

29 มนีาคม 2562 และ 22 สิงหาคม 2562

2.6 งำนพบปะนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting)

นักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน Analyst Meeting เพื่ออัพเดทผลการ

ด�าเนนิงานและทศิทางในอนาคตของบริษทั ซึง่จัดเป็นประจ�าทุก

ไตรมาส โดยจดัเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562, 9 สิงหาคม 2562 

และ 12 พฤศจิกายน 2562 
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2.7 SMPC ร่วมใจเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว วัดธรรมคุณำรำม

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) โดยคณุ จรีาวฒุ ิ เล้าวงษ์ 

ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการส่วนโรงงานร่วมกบัส�านกังานเขตบางขนุเทยีน 

และจติอาสา จดักิจกรรมร่วมกนัทาสีโอ่งตามแนวรมิถนน ส�าหรปัลูกต้น 

ให้ความร่มรืน่กบัวดัธรรมคณุาราม เพือ่เป็นการตอบรบันโยบายด้าน

การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมกบัหน่วยงานภาครฐั เมือ่วนัที่ 

29 มถินุายน 2562

2.8 โครงกำรซ้อมดับเพลิงประจ�ำปี 2562

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู ้และตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภัย ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมซ้อม

ดับเพลิงประจ�าปี 2562 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่

จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

3.1 South Asia LPG Summit 2019 

ฝ่ายขายและการตลาด บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) 

เข้าร่วมงาน South Asia LPG Summit 2019 ณ กรงุธากา ประเทศ

บงัคลาเทศ ระหว่างวนัที ่3 – 4 มนีาคม 2562 เพือ่ประชาสัมพันธ์

สินค้าและบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ 

อุตสาหกรรมการขนส่งและกระจายสินค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว 

ในประเทศบงัคลาเทศยงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ือง และผลติภณัฑ์และ

บรกิารของบรษิทัสหมติรถงัแก๊สยงัคงได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้า

ของบรษิทัฯอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ

3.2 Congresso Da AIGLP ครั้งที่ 34 

ฝ่ายขาย บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมการประชมุ 

Congresso Da AIGLP ครัง้ที ่34 ณ เมืองลิมา ประเทศเปร ูระหว่างวนัที่ 

20-22 มนีาคม 2562 เพือ่รบัทราบข้อมลูข่าวสาร แลกเปล่ียนความ

รู้กับผู้ประกอบการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในทวีปอเมริกาใต้ 

และประชาสัมพนัธ์สินค้าและบรกิารของบรษิทัฯ ไปสู่ตลาดในทวีป

อเมรกิาใต้ ทัง้กลุม่ลกูค้าปัจจบุนั และกลุม่ลกูค้าทีม่โีอกาสในอนาคต 

ในปัจจบุนัทวปีอเมรกิาใต้มอีตัราการใช้ LPG ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

3. กิจกรรมออกบูทประชำสัมพันธ์บริษัท
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3.3 Myanmar LPG Summit 2019 

ฝ่ายขายและการตลาด บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) 

เข้าร่วมงาน Myanmar LPG Summit 2019 ณ เมอืงย่างกุง้ ประเทศ

พม่า ระหว่างวนัที ่3 – 4 เมษายน 2562 เพือ่ประชาสัมพันธ์สินค้า

และบรกิารของ SMPC ไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจบุนัและกลุ่มลูกค้าใหม่ 

โดยสินค้าของบรษิทั ทีไ่ด้รบัความนยิม คอื ถงัแก๊สหงุต้มส�าหรบัใช้ 

ในครัวเรือนและร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งประเทศพม่าก�าลังอยู ่ใน

กระบวนการผ่านกฎระเบยีบข้อบังคับส�าหรบัอตุสาหกรรม LPG 

ซึง่คาดการณ์ว่าเมือ่รฐับาลออกกฎระเบยีบแล้วจะส่งผลให้มีการ

เตบิโตของการใช้ LPG เพิม่มากขึน้ SMPC มกีารพัฒนาตลาดกบั 

คู่ค้าและพนัธมติรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เตรยีมพร้อมทีจ่ะตอบสนองและ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจได้ตรงความต้องการ

3.4 LPG West Africa 2019 Forum & Exhibition 

ฝ่ายขาย บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงาน LPG 

West Africa 2019 Forum & Exhibition ณ กรุงเลกอส ประเทศ

ไนจเีรยี ระหว่างวนัที ่9 – 11 เมษายน 2562 เพือ่ประชาสมัพนัธ์สนิค้า

และบรกิารของ SMPC สูก่ลุม่ลกูค้าเป้าหมายในตลาดใหม่ทีบ่รษิทัฯ

ให้ความสนใจ ณ ขณะน้ี ไนจเีรยีเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพสงูตลาดหนึง่

ในทวปีแอฟรกิา เนือ่งด้วยจ�านวนประชากรและอตัราการบรโิภคแก๊ส

หงุต้ม นอกเหนอืไปจากนี ้หลายภาคส่วน ทัง้ภาครฐับาล ภาคเอกชน

และองค์กรอสิระต่างๆ มคีวามร่วมมอืกนัสนบัสนนุเพือ่การเตบิโต 

ของตลาดแก๊สหงุต้มในไนจเีรยี

3.5 Africa LPG Summit ครั้งที่ 6 

ฝ่ายขาย บรษัิท สหมติรถังแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงาน 6th 

Africa LPG Summit 2019 จัดขึน้ ณ Mlimani City Conference 

Center เมอืงดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนยี ระหว่างวนัที ่

3 – 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

ของบรษิทั กบักลุ่มลูกค้าในทวปีแอฟริกา โดยในงานเป็นการรวม

ตวัของตวัแทนของภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรอสิระในกลุม่

อตุสาหกรรม LPG เพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูทางอตุสาหกรรม และ

ขยายช่องทางการพบปะและตดิต่อระหว่างผู้ประกอบการในธรุกจิ

แกส็ปิโตรเลียมเหลว
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3.6 32nd World LPG Forum & 2019 European 

Congress 

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงาน 32nd World 

LPG Forum & 2019 European Congress ณ กรุงอมัสเตอร์ดมั 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวนัที ่ 24 - 26 กันยายน 2562 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารของ SMPC ไปสูก่ลุม่ลกูค้า

ปัจจบุนัและกลุม่ลกูค้าใหม่ในแถบทวปียโุรป โดยสนิค้าทีไ่ด้รบัความ

นยิม คอื ถงัแก๊สหุงต้มส�าหรบัใช้ในครวัเรอืน ถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลว

ขนาด 420 lbs และถงัแก๊สส�าหรบัรถยนต์ นอกจากนัน้ ในงานได้

มกีารแลกเปลีย่นข่าวสารในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมเหลวพบว่า 

ในตลาดยโุรป ยงัคงมกีารเตบิโตของการใช้ Autogas และยังให้ความ

สนใจกบัเรือ่งส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ Bio LPG.
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        บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน)                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ56-1)  
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ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

เป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ความ

เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งกาํหนดใหทุ้กส้ินปีมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในโดยอา้งอิงแบบการประเมินของ ก.ล.ต. และอาจมีการทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั   โดยการประเมินระบบการควบคุมภายทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

2. การบริหารความเส่ียง 

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

5. ระบบการติดตาม  

สาํหรับการบริหารจดัการความเส่ียงระดบัองคก์รคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาในช่วงส้ินปีในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั สาํหรับปี 2562 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาความเส่ียงระดบัองคก์รในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 พร้อมทั้งเปิดเผยปัจจยัความเส่ียงในรายงานประจาํปี และไดม้อบหมายหมายใหฝ่้าย

จดัการกาํหนดแนวทางดาํเนินการออกแบบระบบการควบคุมเพ่ือป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงต่อไป ความเส่ียงท่ีคณะกรรมการพิจารณา

รวมถึงความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกบัความเส่ียงของบริษทัและแนวทางการดาํเนินการของบริษทัใน

หวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง”  

ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงแลว้ ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาความเส่ียงระดบัองคก์ร พร้อมทั้งรายงานผลการจดัการแก่คณะกรรมการบริษทั

ต่อไป 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบญัชีมี

ข้อสังเกตเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 

- ไม่มี - 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ตรวจสอบภายในธรรม

นิติ จาํกดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัประจาํปี 2563 ซ่ึง บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ได้



        บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากดั (มหาชน)                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2562 (แบบ56-1)  

 
 

หนา้ 99 

 

ส่วนท่ี 2: การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

มอบหมายใหน้างสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี ตาํแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของ

บริษทั    

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จาณาคุณสมบติัของ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั และ นางสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี แลว้

เห็นว่ามีความเหมาะสม เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน

มากกว่า 10 ปี และมีการเขา้อบรมเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้ง บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ไม่ไดเ้ป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั จึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ 

สาํหรับการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปีของผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึง

ผูต้รวจสอบภายในจะทาํการตรวจสอบระบบการปฏิบติังานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ สลบัหมุนเวียนกนัไปเพ่ือรายงานผลการ

ตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ข และป้องกนัปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นราย

ไตรมาส   

11.4 หัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัติงาน 

เน่ืองจากผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัไดอ้ยา่งเหมาะสม

เพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทักาํหนด ทางบริษทัจึงไม่ไดมี้การแต่งตั้งหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance 

Unit) ของบริษทัโดยเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายให้นางสาว ธนพร เอิบสิริสุข ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูรั้บผดิชอบติดต่อประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

ส่วนการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการรับผดิชอบโดยแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัได้

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารระบบรวบรวมเอกสาร ขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆเพ่ือทาํเป็นระบบฐานขอ้มูล พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบ และ

ติดตามเอกสารต่างๆเพ่ือนาํมาเก็บเป็นฐานขอ้มูลใหค้รบถว้นทนัเวลา  

 โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัความเพียงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัใน เอกสารแนบ 6 ”รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ เอกสารแนบ 7 “รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”  
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1   รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัท กับ บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม 

 

บุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม : นางปัทมา เลา้วงษ ์

ความสัมพนัธ์กบับริษทั : กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

(ณ วนัท่ี 22 ส.ค. 62) 

: ร้อยละ 24.08 

ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

รายการ 

: บริษทัมีรายการเช่าท่ีดินจากผูถื้อหุ้นสาํหรับใชเ้ป็นพ้ืนท่ี

ในการจดัเก็บวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ  

รายละเอียดของสัญญาเช่าท่ีดิน  

อตัราค่าเช่า : 1.20 ลา้นบาท/ปี 

ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปี  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2563 

กาํหนดชาํระเงินค่าเช่า : ทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า : ท่ีดินเน้ือท่ี  6-2-71.5 ไร่ อยูติ่ดกบัท่ีตั้งโรงงานของ

บริษทั 

 

 

12.2 เหตุผลและความจําเป็นท่ีทําให้เกิดรายการระหว่างกนั 

 รายการเช่าท่ีดิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ก็บวตัถุดิบท่ีเตรียมสาํหรับใชใ้นการผลิต เน่ืองจากการขยายตวัอยา่งมากของ

บริษทั ทาํใหต้อ้งการพ้ืนท่ีในการเก็บวตัถุดิบสาํหรับแผนการผลิตในอนาคตเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงพ้ืนท่ีสาํหรับเก็บวตัถุดิบภายในบริเวณโรงงาน

ในปัจจบุนัมีไม่เพียงพอ และการท่ีท่ีดินท่ีเช่าติดกบัท่ีตั้งของโรงงานของบริษทัทาํให้สะดวกในการขนยา้ยวตัถุดิบเขา้โรงงาน ซ่ึงจะทาํให้

บริษทัประหยดัตน้ทนุในการขนส่งเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบมากกว่าการเช่าท่ีดินอ่ืนในละแวกใกลเ้คียง รายการเช่าท่ีดิน 3 ปี มีมูลค่ารวม 3.60 

ลา้นบาท ถือเป็นรายการเก่ียวโยงประเภทรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปีและไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปขนาดกลาง  ซ่ึง

บริษทัไดด้าํเนินการขออนุมติัจากฝ่ายจดัการและเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เม่ือวนัท่ี 

25 สิงหาคม 2560 
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12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 โดยหลกัการแลว้ บริษทัจะไม่ทาํรายการระหว่างกนักบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แตจ่ะเป็นการทาํ

รายการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยมีราคาและเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากการทาํรายการกบับคุคลภายนอก โดยจะตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัตามอาํนาจดาํเนินการของบริษทัอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวอ้ยา่งตรงไปตรงมา โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้

 สาํหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษทัไดก้าํหนดนโยบายไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัให้

คณะกรรมการของบริษทัพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้ซ่ึงจะตอ้งเป็นรายการท่ีดาํเนินการตามปกติทางการคา้ โดยใชน้โยบายราคาให้เป็นไป

ตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

 ปัจจุบนั นอกจากรายการท่ีไดเ้ปิดเผยแลว้ บริษทัยงัไม่มีรายการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 ส่วนที ่3  

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13.1 งบการเงิน 

 รายงานของผู้สอบบญัชี 3 ปีย้อนหลัง 

ปี 2562  รายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข และไม่มีเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 

Matter) 

ปี 2561  รายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข และรายงานเก่ียวกบัเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

(Key Audit Matters) คือ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ และมีวรรคเร่ืองอ่ืนเร่ืองขอ้มูลงบ

การเงินของปี 2560 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั 

ปี 2560 รายงานของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไข และรายงานเก่ียวกบัเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

(Key Audit Matters) คือ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ และการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 

13.2 สรุปฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

13.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พนับาท) 2560 2561 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,921 79,109 12,683 

เงินลงทุนระยะส้ัน - 90,724 157,165 

ลูกหน้ีการคา้  555,481 431,717 456,560 

สินคา้คงเหลือ  701,257 880,371 633,344 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 25,118 23,302 10,546 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,950 17,371 22,800 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,414,727 1,522,594 1,293,098 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 36,078 36,289 36,502 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 53,480 59,780 59,780 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 933,144 1,076,545 1,070,820 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10,081 9,204 12,252 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 432 432 432 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,033,215 1,182,250 1,179,786 

รวมสินทรัพย ์ 2,447,942 2,704,844 2,472,884 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พนับาท) 2560 2561 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มจากธนาคาร 297,816 543,371 141,603 

เจา้หน้ีการคา้  370,373 148,483 312,485 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,237 1,367 3,301 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,562 13,605 6,360 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 44,943 66,420 28,882 

ค่าขนส่งคา้งจ่าย 23,836 16,386 19,279 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 69,560 65,442 38,607 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน 44,711 39,381 29,262 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  9,078 5,742 6,990 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 876,116 900,197 586,769 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  4,760 3,301 - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 38,074 39,547 54,350 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 42,834 42,848 54,350 

รวมหน้ีสิน 918,950 943,045 641,119 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระเตม็มูลคา่แลว้  531,987 535,506 535,506 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 34,746 55,091 55,091 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 2,640 - - 

จดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 53,641 53,641 53,641 

กาํไรสะสม-ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 905,978 1,117,561 1,187,527 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,528,992 1,761,799 1,831,765 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,447,942 2,704,844 2,472,884 

 

13.2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (หน่วย : พนับาท) 2560 2561 2562 

ขายสุทธิ 4,329,635 4,452,928 3,255,959 

ตน้ทุนขาย  (3,352,512) (3,508,987) (2,588,868) 

กาํไรขั้นตน้ 977,123 943,941 667,091 

รายไดอ่ื้น 181,988 243,949 175,637 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (304,288) (288,423) (179,091) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  (189,582) (189,766) (172,152) 

ขาดทนุจาการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์พนกังาน - - (14,054) 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (หน่วย : พนับาท) 2560 2561 2562 

รวมค่าใชจ้่าย  (493,870) (478,189) (365,297) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 665,241 709,701 477,431 

ตน้ทุนทางการเงิน  (7,752) (13,502) (13,652) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 657,489 696,199 463,779 

ภาษีเงินได ้ (125,741) (137,781) (88,580) 

กาํไรสาํหรับปี 531,748 558,418 375,199 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั – สุทธิจากภาษี  

(4,017) - - 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 527,731 558,418 375,199 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 1.00 1.05 0.70 

หมายเหตุ: บริษทัไดม้ีการจดัประเภทรายการบญัชีรายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้นในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 

13.2.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : พนับาท) 2560 2561 2562 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 433,747 325,501 761,373 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (108,179) (291,190) (120,640) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (301,454) (74,123) (707,159) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ  24,114   (39,812)  (66,426) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี  94,807   118,921   79,109  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี  118,921   79,109   12,683  

 

13.2.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.61   1.69   2.20  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.77   0.67   1.07  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.53   0.37   1.02  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  8.90   9.02   7.33  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  40   40   49  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  80.14   99.78   61.80  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  4   4   6  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า)  11.23   13.53   11.23  
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อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั)  32   27   32  

Cash Cycle (วนั)  13   17   23  

อตัรากาํไรขั้นตน้ 22.57% 21.20% 20.49% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 14.57% 14.82% 13.51% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร 65.97% 46.75% 164.17% 

อตัรากาํไรสุทธิ (ต่อรายไดร้วม) 11.79% 11.89% 10.93% 

อตัรากาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือมราคา EBTDA  

(%ต่อรายไดร้วม) 

15.73% 16.03% 15.27% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 37.67% 33.94% 20.88% 

อตัราผลการเติบโตของยอดขาย 24.69% 2.85% -26.88% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 29.02% 27.02% 17.91% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 64.50% 61.24% 40.55% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(คร้ัง)  1.99   1.82   1.33  

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (Utilization Rate)* 89% 80% 56% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)  0.60   0.54   0.35  

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)  92.53   56.78   39.38  

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 1.00 0.59 2.11 

อตัราจ่ายเงินปันผล 63% 60% 60% 

*หมายเหตุ: 1. ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 กาํลงัการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 8.2 ลา้นใบ/ปี เป็น 10.0 ลา้นใบ/ปี ทาํให้ค่าเฉลี่ยของปี 2561 อยูท่ี่ 8.65 ลา้นใบ/ปี

ในขณะท่ีปี 2560 กาํลงัการผลิตอยูท่ี่ 7.7 ลา้นใบ/ปี 

                   2. บริษทัเร่ิมจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 

 3. บริษทัไดม้ีการจดัประเภทรายการบญัชีรายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้นในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 

 

13.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์  

สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ ์ 2560 2561 2562 

ถงัสองส่วน 85% 82% 83% 

ถงัสามส่วน 14% 17% 16% 

อ่ืนๆ 1% 1% 1% 

รวม 100% 100% 100% 
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13.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภมูิศาสตร์ 

ประเภท 2560 2561 2562 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ตลาดในประเทศ 242.82 6 266.77 6 309.42 10 

ตลาดต่างประเทศ 4,086.82 94 4,186.15 94 2,946.54 90 

รวม 4,329.64 100 4,452.93 100 3,255.96 100 

 

13.2.7 งบแยกอายุลูกหนีก้ารค้า 

(หน่วย: พนับาท) 2560 2561 2562 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 358,748 303,459 350,352 

เกินกาํหนดชาํระ:     

   นอ้ยกว่า 3 เดือน 196,719 122,315 106,208 

   มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 14 332            - 

   มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน - 5,599            - 

   มากกว่า 12 เดือน - 12            - 

รวม 555,481 431,717 456,560 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน  

14.1.1 สรุปภาพรวมผลการดําเนนิงาน 

 ในปี 2562 ท่ีผา่นมา ยอดขายรวมของบริษทัลดลง 1,196.97 ลา้นบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ลา้นบาท เหลือ 

3,255.96 ลา้นบาท โดยเป็นการขายส่งออก 90% ของยอดขายรวม (โปรดดูขอ้ 13.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์

ประกอบ) และการขายส่วนใหญ่ยงัคงเป็นถงัขนาดสองส่วน ซ่ึงเป็นขนาดของถงัแก๊สท่ีใชต้ามครัวเรือน (โปรดดูขอ้ 13.2.5 

สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑป์ระกอบ) สาเหตุท่ียอดขายลดลงเน่ืองจากภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง 

ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าทาํให้เกิดการแขง่ขนัท่ีสูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผล

จากการชะลอการส่ังซ้ือของลูกคา้ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐ

อ่อนลง และธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการปล่อยสินเช่ือให้ลูกคา้มากขึ้น อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากถงัแก๊สเป็นสินคา้ท่ี

มีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัลูกคา้จึงเร่ิมกลบัมาสั่งซ้ือบางส่วนในช่วงปลายปี นอกจากน้ีปีน้ียอดขายใน

สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บคาํสั่งซ้ือเพิ่มมากขึ้น ดว้ย

ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น บริษทัยงัคงมุง้เนน้ขยายตลาดและผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการทาํกาํไรสูง ทาํใหย้งัคงสามารถรักษา

อตัราการทาํกาํไรไดใ้นระดบัปกติ โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัปีน้ีอยูท่ี่ 20.49% ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ี 21.20%  และมีกาํไร

สาํหรับปีท่ี 375.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิท่ี 10.93% ใกลเ้คยีงกบัปีก่อนท่ี 11.89% 

14.1.2 ผลการดําเนินงาน (โปรดดูขอ้ 13.2.2 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จประกอบ)  

รายไดจ้ากการขาย 

ปี 2561 ยอดขายรวมเพ่ิมขึ้น 123.29 ลา้นบาท (2.8%) จาก 4,329.64 ลา้นบาท เป็น 4,452.93 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการขายยงัคงขายให้กบัลูกคา้เอเชียและแอฟริกา โดยเป็นถงัขนาดสองส่วนเป็นส่วนใหญ่ 

ปี 2562 ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ลา้นบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ลา้นบาท เหลือ 3,255.96 ลา้นบาท ส่วนสัดส่วน

การขายบริษทัยงัคงขายถงัสองส่วนซ่ึงเป็นขนาดถงัท่ีใชใ้นครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  

ตน้ทุนขาย 

 ปี 2561 ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้น 156.48 ลา้นบาท (4.7%) จาก 3,352.51 ลา้นบาท เป็น 3,508.99 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั

ยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามตน้ทุนวตัถุดิบ (เหล็ก) ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อน 16% ทาํให้ตน้ทุนขายเพ่ิมในอตัราส่วนท่ีมากกว่า

ยอดขาย 

ปี 2562 ตน้ทุนขายลดลง 920.12 ลา้นบาท (26.2%) จาก 3,508.99 ลา้นบาท เหลือ 2,588.87 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั

ยอดขายท่ีลดลง 

กาํไรขั้นตน้ 

ปี 2561 กาํไรขั้นตน้ลดลง 33.18 ลา้นบาท (3.4%) จาก 977.12 ลา้นบาท เหลือ 943.94 ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั้นตน้

ลดลงจาก 22.6% เหลือ 21.2% เน่ืองจากค่าเงินบาทแขง็ขึ้น และตน้ทุนวตัถุดิบเหลก็สูงขึ้น 

ปี 2562 กาํไรขั้นตน้ลดลง 276.85 ลา้นบาท (29.3%) จาก 943.94 ลา้นบาท เหลือ 667.09 ลา้นบาท และอตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงเลก็นอ้ยจาก 21.2% เหลือ 20.5% เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้น สุทธิกบัตน้ทนุเหลก็ท่ีลดลง 
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รายไดอ่ื้น 

ปี 2561 รายไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 61.96 ลา้นบาท (34.0%) จาก 181.99 ลา้นบาท เป็น 243.95 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขาย

เศษซากเพ่ิมขึ้นจากราคาขายเศษเหลก็เพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดของเหลก็ และกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน 

ปี 2562 รายไดอ่ื้นลดลง 68.31 ลา้นบาท (28.0%) จาก 243.95 ลา้นบาท เหลือ 175.64 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขาย

เศษซากลดลงตามปริมาณผลิตท่ีลดลง ประกอบกบัราคาขายเศษซากลดลงตามราคาตลาด 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

 ปี 2561 ค่าใชจ้่ายในการขายใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 ปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 109.33 ลา้นบาท (37.9%) จาก 288.42 ลา้นบาท เหลือ 179.09 ลา้นบาท เน่ืองจากค่า

ขนส่งและค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ปี 2561 และ 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

  ตน้ทุนทางการเงิน 

 ปี 2561 ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 5.75 ลา้นบาท (74.2%) จาก 7.75 ลา้นบาท เป็น 13.50 ลา้นบาท เน่ืองจากการสาํรอง

เงินเพ่ือซ้ือวตัถุดิบและใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษทั และอตัราดอกเบ้ียในตลาดสูงขึ้น 

 ปี 2562 ตน้ทุนทางการเงินใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

กาํไรสาํหรับปี 

 ปี 2561 กาํไรสาํหรับปีเพ่ิมขึ้น 26.67 ลา้นบาท (5.0%) จาก 531.75 ลา้นบาท เป็น 558.42 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขาย

และรายไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 

 ปี 2562 กาํไรสาํหรับปีลดลง 183.23 ลา้นบาท (32.8%) จาก 558.42 ลา้นบาท เหลือ 375.19 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขาย

ท่ีลดลงสุทธิกบัตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยในการขายท่ีลดลงตามสัดส่วน 

 

  14.1.3 ฐานะการเงิน (โปรดดูขอ้ 13.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบ) 

สินทรัพย ์

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้น 10.5% จาก 2,447.94 ลา้นบาท เป็น 2,704.84 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน  256.90 ลา้นบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์งัน้ี 

• เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันสุทธิเพ่ิมขึ้น 50.91 ล้านบาท (42.8%) จาก 118.92 ล้านบาท เป็น 169.83 ล้านบาท 

เน่ืองจากสาํรองเงินสดเพ่ิมขึ้นสาํหรับการซ้ือวตัถุดิบและการจ่ายค่าแรงและโบนสัปลายปี 

• ลูกหน้ีการคา้ลดลง 123.76 ลา้นบาท (22.3%) จาก 555.48 ลา้นบาท เหลือ 431.72 ลา้นบาท ตามยอดขายปลายงวดท่ี

ลดลง 

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 179.11 ลา้นบาท (25.5%) จาก 701.26 ลา้นบาท เป็น 880.37 ลา้นบาท เน่ืองจากปลายปี 2561 มี

การซ้ือวตัถุดิบ (เหลก็) ปลายงวดเพ่ือรองรับแผนการผลิตซ่ึงมีกาํหนดส่งในไตรมาส 1/2562 
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• อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 6.3 ลา้นบาท (11.8%) จาก 53.48 ลา้นบาท เป็น 59.78 ลา้นบาท เน่ืองจากกาํไร

จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น 143.40 ลา้นบาท (15.4%) จาก 933.14 ลา้นบาท เป็น 1,076.55 ลา้นบาท เน่ืองจาก

บริษทัซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงานเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทาํงานและเพ่ือรองรับการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต และการลงทุน

ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือขยายกาํลงัการผลิต เป็นผลให้ตั้งแต่ตน้ไตรมาส 4 ของปี 

2561 กาํลงัการผลิตของบริษทัเพ่ิมขึ้น 1.8 ลา้นใบ/ปี จาก 8.2 ลา้นใบ/ปี เป็น 10.0 ลา้นใบ/ปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง 231.96 ล้านบาท (8.6%) จาก 2,704.84 ล้านบาท เหลือ 

2,472.88 ลา้นบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยด์งัน้ี 

• สินคา้คงเหลือลดลง 247.03 ลา้นบาท (28.1%) จาก 880.37 ลา้นบาท เหลือ 633.34 ลา้นบาท เน่ืองจากลดปริมาณจดัเก็บ

วตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัยอดขาย 

• ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืนลดลง 12.76 ลา้นบาท (54.7%) จาก 23.30 ลา้นบาท เหลือ 10.55 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการ

นาํเขา้วตัถุดิบท่ีลดลง 

 

หน้ีสิน   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 24.10 ลา้นบาท (2.6%) จาก 918.95 ลา้น

บาท เป็น 943.05 ลา้นบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินดงัน้ี 

• เน่ืองจากบริษทันาํเขา้วตัถุดิบ (เหล็ก) ท่ีใชใ้นการผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับแผนการผลิตในช่วง Q1/2562 ทาํให้เงินกูยื้ม

ระยะส้ันภายใตสั้ญญาทรัสต์รีซีทส์ เพ่ิมขึ้น 245.56 ลา้นบาท (82.5%) และค่านายหน้าคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น 21.48 ลา้นบาท 

(47.8%) เน่ืองจากขายในกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งขายผา่นตวัแทน 

• สุทธิกบัเจา้หน้ีการคา้ลดลง 221.89 ลา้นบาท (59.9%) เน่ืองจากการจ่ายชาํระหน้ีตามกาํหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมลดลงจากปี 2561 จาํนวน 301.93 ลา้นบาท (32.0%) จาก 943.05 ลา้น

บาท เหลือ 641.12 ลา้นบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินดงัน้ี 

• เน่ืองจากการนาํเขา้วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตลดลง ทาํให้เงินกูยื้มระยะส้ันภายใตสั้ญญาทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หน้ีการคา้

ลดลงสุทธิ 237.77 ลา้นบาท (34.4%) และค่านายหนา้คา้งจ่ายลดลง 37.54 ลา้นบาท (56.5%) เน่ืองจากเนน้นโยบายขาย

ตรงโดยไม่ตอ้งผา่นตวัแทนมากขึ้น นอกจากน้ีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 26.84 ลา้นบาท (41.0%) ตามผลประกอบการท่ี

ลดลง 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1,761.80 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 232.81 ลา้นบาท 

(15.2%) โดยมีการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

• กาํไรสาํหรับปี 2561 จาํนวน 558.42 ลา้นบาท  
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• กาํไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ่ายงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2560 (จากผลการดาํเนินงานงวด 1 ก.ค. 2560-31 

ธนัวาคม 2560) จาํนวน 186.20 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับ

งวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จาํนวน 160.64 ลา้นบาท รวมปันผลจ่ายของปี 2561 จาํนวน 346.84 ลา้น

บาท 

• ปี 2561 เป็นปีท่ี 3 (ปีสุดทา้ย) ท่ีสามารถใชสิ้ทธิตามโครงการจดัสรรและออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทั

ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั (โครงการ “ESOP”) มีผูใ้ชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 3,518,890 

หน่วย ในการซ้ือหุ้นสามญั 3,518,890 หุน้ ตามราคาใชสิ้ทธิท่ี 5.80 บาทต่อสิทธิ บริษทัมีทุนเรือนหุน้ และส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นเพ่ิมขึ้น 3.52 ลา้นบาท และ 20.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น 69.97 ลา้นบาท (4.0%) จาก 1,761.80 ลา้นบาท เป็น 

1,831.77 ลา้นบาทโดยมีการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

• กาํไรสาํหรับปี 2562 จาํนวน 375.20 ลา้นบาท  

• กาํไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ่ายงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2561 (จากผลการดาํเนินงานงวด 1 ก.ค. 2561-31 

ธนัวาคม 2561) จาํนวน 176.71 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับ

งวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จาํนวน 128.52 ลา้นบาท รวมปันผลจ่ายของปี 2562 จาํนวน 305.23 ลา้น

บาท 

 

14.1.4 กระแสเงนิสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 

กระแสเงินสด (โปรดดูขอ้ 13.2.3 งบกระแสเงินสดประกอบ) 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2560 จาํนวน 39.81 ลา้นบาท จาก 118.92 

ลา้นบาท เหลือ 79.11 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

• เงินสดไดม้าในกิจกรรมดาํเนินงานลดลง เน่ืองจากการสํารองวตัถุดิบเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับแผนการผลิตในช่วงไตรมาส 

1/2562 และจากการจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้ 

• เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงานเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทาํงานและเพ่ือ

รองรับการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต และจากการลงทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร

ให้ดีขึ้นเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต  

• เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลง โดยบริษทัจ่ายเงินสดปันผลจาํนวน 346.04 ลา้นบาท สุทธิกบัเงินสดเพ่ิมขึ้นจาก

เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมขึ้น จาํนวน 252.84 และเงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามโครงการ ESOP จาํนวน 20.41 

ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 66.43 ลา้นบาท จาก 79.11 

ลา้นบาท เหลือ 12.68 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
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• เงินสดไดม้าในกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการสํารองวตัถุดิบลดลงตามประมาณการขายท่ีลดลง และเจา้หน้ี

การคา้เพ่ิมขึ้นจากการนาํเขา้เหล็กช่วงส้ินงวด สุทธิกบัการจ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างปี และค่านายหน้าคา้งจ่ายลดลงจาก

การขายตรงเพ่ิมขึ้น 

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง เน่ืองจากปีก่อน บริษทัซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงานเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทาํงานและเพ่ือ

รองรับการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต และจากการลงทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร

ให้ดีขึ้นเพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเป็น 10.0 ลา้นใบ  

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมขึ้น จากการชาํระหน้ีเงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคาร จากนาํเขา้วตัถุดิบ (เหล็ก) 

จาํนวน 401.38 ลา้นบาท และจากการจ่ายเงินสดปันผลจาํนวน 304.41 ลา้นบาท  

 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง   

 ณ ส้ินปี  2561 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.7 เท่า ดีขึ้นจากปี 2560 ท่ี 1.6 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็ว (Quick Ratio) ลดลงจาก 0.8 เท่าในปี  2560 เหลือ 0.6 เท่าในปี  2561  เน่ืองจากการลดลงของลูกหน้ีปลายงวดตาม

ยอดขายปลายงวดท่ีลดลง  

 ณ ส้ินปี  2562 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.2 เท่า ดีขึ้นจากปี 2561 ท่ี 1.7 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็ว (Quick Ratio) เพ่ิมขึ้นจาก 0.7 เท่าในปี  2561 เป็น 1.1 เท่าในปี  2562  เน่ืองจากการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

 ในปี 2561 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 37.7% ในปี 2560 เหลือ 33.9% ในปี 2561 และอตัรากาํไร

ขั้นตน้ลดลงจากปี 2560 ท่ี 22.5% เหลือ 21.2% ในปี 2561 เน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแขง็ขึ้น และตน้ทุนวตัถุดิบเหลก็ท่ีสูงขึ้น ในขณะ

ท่ีอตัรากาํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้นจาก 15.7% ในปี 2560 เป็น 16.0% ในปี 2561 และอตัรากาํไรสุทธิ (ต่อ

รายไดร้วม) เพ่ิมขึ้นจาก 11.8% ในปี 2560 เป็น 11.9% ในปี 2561 เน่ืองจากรายไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้นจากค่าขายเศษซากเพ่ิมขึ้นจาก

ปริมาณและราคาขายเศษเหลก็เพ่ิมขึ้น และกาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 ในปี 2562 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 33.9% ในปี 2561 เหลือ 20.9% ในปี 2562 ตามกาํไรสุทธิท่ี

ลดลงจากยอดขายท่ีลดลง อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงสามารถรักษาระดบัอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการทาํกาํไรได้

ใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากปี 2561 ท่ี 21.2% เหลือ 20.5% ในปี 2562 อตัรากาํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละค่า

เส่ือมราคาลดลงจาก 16.0% ในปี 2561 เหลือ 15.3% และอตัรากาํไรสุทธิ (ต่อรายไดร้วม) ลดลงจาก 11.9% ในปี 2561 เหลือ 

10.9% ในปี 2562 เน่ืองจากบริษทัยงัคงมุง้เน้นขยายตลาดและผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราการทาํกาํไรสูง การบริหารค่าใช้จ่ายให้มี

ประสิทธิภาพทาํให้ยงัคงสามารถรักษาอตัราการทาํกาํไรไดใ้นระดบัปกติ 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

ปี 2561 น้ียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 2.9% อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องบริษทัลดลงจาก 29.0% ในปี 2560 เหลือ 

27.0% ในปีน้ี เน่ืองจากปีน้ีบริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น จากการซ้ือท่ีดินตรงขา้มโรงงานเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทาํงานและเพ่ือ

รองรับการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต และการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือขยาย

กาํลงัการผลิต 
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ปี 2562 น้ียอดขายลดลงจากปีก่อน 26.9% และอตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพยข์องบริษทัลดลงจาก 27.0% ในปี 2561 

เหลือ 17.9% ในปีน้ี เน่ืองจากภาวะค่าเงินบาทแขง็อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าทาํให้เกิดการแข่งขนัท่ี

สูงขึ้นมาก ส่งผลต่ออตัราการบริโภคลดลง นอกจากน้ียงัเป็นผลจากการชะลอการส่ังซ้ือของลูกคา้ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจาก

อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนลง และธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ินเขม้งวดดา้นการปล่อย

สินเช่ือให้ลูกคา้มากขึ้น 

ในส่วนนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3 “ปัจจยัความเส่ียง” ขอ้ยอ่ย 3.8 “ความเส่ียงการให้สินเช่ือ

ทางการคา้” บริษทัมีนโยบายทางการเงินในดา้นการขายคือ โดยการให้เปิด L/C หรือชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้บางส่วนหรือทั้ง

จาํนวนก่อนการจดัส่งสินคา้ และพิจารณาให้วงเงินสินเช่ือ (Credit Limit) สําหรับลูกคา้ท่ีซ้ือขายกนัมาช่วงระยะเวลาหน่ึง โดย

บริษทักาํหนดใหท้บทวนนโยบายการให้สินเช่ือและวงเงินสินเช่ือของลูกคา้ทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณาความเส่ียงจากการให้

สินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกคา้เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือในฐานะทางการเงิน นอกจากน้ี

เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นบริษทัผูค้า้แก๊สและนํ้ามนัระดบัโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนับริษทัจึงไม่เคยมีประวติัหน้ี

สูญทางการคา้ โดยพิจารณาจากงบแยกอายลูุกหน้ีการคา้ ประกอบ (โปรดดูงบแยกอายลูุกหน้ีการคา้ในขอ้ 13.2.7) โดยในปีน้ี

บริษทัไม่มีหน้ีคา้งชาํระเกินกาํหนดกว่า 3 เดือน  

ในส่วนของสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากนโยบายการผลิตของบริษทัเป็นแบบตามคาํส่ังลูกคา้ ซ่ึงไม่มีการผลิตเพ่ือเก็บเป็น

สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ และวตัถุดิบหลกั (เหลก็) บริษทัมีนโยบายในการส่ังให้เพียงพอกบัแผนการผลิตท่ีไดว้างไว ้เพ่ือป้องกนั

การผนัผวนของราคาเหลก็ท่ีอาจเกิดขึ้น และลดค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บ ประกอบกบัเหลก็เป็นสินคา้ท่ีมีความคงทน แขง็แรง 

เส่ือมสภาพไดย้าก ทาํให้บริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากสินคา้ลา้สมยั หรือเส่ือมสภาพ 

  อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน  

 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นจาก 0.2 เท่าในปี 2560 เป็น 0.3 เท่าในปี 2561 

เน่ืองจากภาระเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือวตัถุดิบเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 0.3 เท่าในปี 2561 เหลือ 0.1 เท่าในปี 2562 

เน่ืองจากการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาํให้สามารถลดภาระหน้ีสินท่ีมีตน้ทุนทางการเงินไดม้าก

ขึ้น 

 

14.2 ภาระผูกพนัทางด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 ณ ส้ินปี 2562 นอกเหนือจากภาระหน้ีสินท่ีบริษทับนัทึกในงบการเงินแลว้ บริษทัมีภาระผกูพนัทางดา้นหน้ีสิน นอกงบ

ดุล ไดแ้ก่ 

14.2.1 ภาระผูกพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดอ้อกหนังสอืคํ้าประกนัจํานวนเงนิรวม 227.49 ล้านบาท ให้กบั

กรมศุลกากร เพ่ือการงดเวน้การเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดสําหรับวตัถุดิบท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือผลิตและส่งออกไป

ขายต่างประเทศภายใน 1 ปี ลดลงจากปีก่อนท่ี 634.32 ลา้นบาท เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง มีมติไม่ขยาย

ระยะเวลาการบงัคบัใชม้าตรการปกป้องสําหรับการนาํเขา้สินคา้เหล็กแผน่รีดร้อนเจืออ่ืนๆชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น จึงทาํ

ให้มาตรการปกป้องฯยกเลิกตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นตน้มา หนงัสือคํ้าประกนัท่ีคงคา้งอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม เป็น
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ยอดคงคา้งท่ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการย่ืนเอกสารกบัทางกรมศุลกากรเพ่ือปลดภาระคํ้าประกนั ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการปลดภาระคํ้า

ประกนัทั้งหมดแลว้ 

 14.2.2 ภาระผกูพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงเป็นการคํ้าประกนัต่อเน่ือง เพ่ือคํ้าประกนั

การใชไ้ฟฟ้า และเร่ืองอ่ืนซ่ึงเป็นปกติของกิจการ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 90.75 ลา้นบาท  

 14.2.3 บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้ก่ียวเน่ืองกบัการเช่าท่ีดิน โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า

เช่าท่ีกาํหนดในสัญญาจาํนวนเงิน 0.90 ลา้นบาท 

 

14.3 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดขึน้ภายหลังวันท่ีในงบการเงินล่าสุด  และผลกระทบท่ีอาจมีต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงาน 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท ซ่ึงได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยคดิเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 97 ลา้น

บาท   

  

 





ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร

นำยวนิยั
วทิวสักำรเวช

อายุ 69 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการคาตอบแทน 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
• DCP จาก IOD
• Clean Business จาก IOD
• ACP จาก IOD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่9
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

(2561-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

(2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
(2555-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด(มหาชน)            
(2555-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)  
(2559-2562) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
(2554-2558) : ประธานกรรมการ

บริษัท บางกอก-เดคคอน จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 3 แห่ง

1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

2. กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง
1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นำงอบุล
เอกะหติำนนท์

อายุ 78 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

การศึกษา
• ปริญญาตรี Madison Technical and Vocational School,

Wisconsin, USA

หลักสูตรอบรม
• Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
3.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่สะใภ้คุณสุภา
มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2555-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
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นำงสุภำ
พรหมสำขำ ณ สกลนคร

อายุ 80 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม
• DAP จาก IOD
• Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
อาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการ 

 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นำยทยัดี
วศิวเวช

อายุ 80 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
• DCP และ DAP จาก IOD
• Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
5.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2535 – ปัจจุบนั) : กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ (โรงงาน)  

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
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นำงปทัมำ
เลำ้วงษ์

อายุ 51 ปี

ต�าแหนงในบริษัท
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (ส�านักงาน) 
(กรรมการผูมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหา 
กรรมการคาตอบแทน 
กรรมการการกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา
• MBA (Finance), University of Wisconsin, USA
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
• DAP และDCP จาก IOD
• CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี
• SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
• Anti-Corruption จาก IOD
• CMA จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
24.08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณอุบล 
หลานคุณสุภา

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2552-ปัจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ (ส�านักงาน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นำยสรุศักดิ์ 
เอบิสริิสขุ

อายุ 67 ปี 

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรม
• DCP และ DAP จาก IOD
• Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

เอกสารแนบ 1

หนา้ 117



นำยโกมนิทร์
ลิน้ปรำชญำ
(ลำออก 1 สิงหำคม 2562)

อายุ 55 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
• DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2558-2562) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2558-2562) : กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(2556-2561) : กรรมการ

บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จ�ากัด
(2549-2561) : Chief Finance Officer

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นำยธนฑติ
เจรญิจนัทร์
(แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2562)

อายุ 52 ปี 

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ผูที่มีความรูทางดานบัญชีการเงิน)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การศึกษา
• MBA, Sloan school of Management,

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge,
USA

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
• DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(ส.ค. 2562-ปัจจบุนั) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Globlex Securities Co.,Ltd.
(2562-ปัจจุบัน) :  Chief Transformation Officer 

General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.
(2553-ปัจจุบัน) :  ผู้ก่อตั้งและ CEO 

Rizberry Co.,Ltd.
(2541-ปัจจุบัน) :  ผู้ก่อตั้ง 

Greenfood Global Co.,Ltd.
(2535-ปัจจุบัน) :  Partner 

 AST Master Co.,Ltd.
(2558-2562) :  Chief Retail and Commercial Group Officer 

TCC Group, Asset World Corporation Plc. 
(2557-2558) :  Chief Corporate Officer 

TCC Group, Asset World Corporation Plc. 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Globlex Securities Co.,Ltd
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นำงวีระวรรณ
บญุขวัญ

อายุ 50 ปี 

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(ผูที่มีความรูทางดานบัญชีการเงิน)
กรรมการคาตอบแทน 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

การศึกษา
• MBA (Finance & International Business),

University of Wisconsin, USA
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
• DCP และ DAP จาก IOD
• IC License จาก SET

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(ส.ค. 2562-ปัจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน

 บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากดั
(ส.ค. 2562-ปัจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
(ส.ค. 2562-ปัจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและผู้จัดการการเงิน 

 บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ากัด
(2549-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง
1. กรรมการและผู้จัดการการเงิน

บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ากัด

รศ.ดร.เจษฎ์
โทณะวณกิ

อายุ 47 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา
• ปริญญาเอก นติิศาสตร์ดุษฎบีณัทติ Stanford University, USA

หลักสูตรอบรม
• DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2560-ปัจจบุนั) : ประธาน

 คณะนิตศิาสตร์ วทิยาลยับณัฑิตเอเซยี
(ม.ีค. 2558-ปัจจบุนั) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหมติรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2557-ปัจจบุนั) : ทีป่รึกษากฎหมาย 

ส�านักกฎหมาย เราส์ แอนด์ โค
(2557-ปัจจบุนั) : กรรมการ

บริษัท เอสนูวา จ�ากดั
(2557-ปัจจบุนั) : กรรมการ

บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จ�ากดั
(2551-ปัจจบุนั) : กรรมการ

บริษัท จรีาดา จ�ากดั
(2550-ปัจจบุนั) : ทีป่รึกษากฎหมาย 

ส�านักกฎหมาย ก�าธร สรุเชษฐ์ สมศกัดิ์
(2545-ปัจจบุนั) : ทีป่รึกษาด้านทรัพย์สนิทางปัญญา

กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2545-ปัจจบุนั) : ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารส�านักกฎหมาย จ�ากดั
(2543-ปัจจบุนั) : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวทิยาลธัรรมศาสตร์, 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกริก,  
มหาวทิยาลยัสยาม,วทิยาลยับณัทติเอเชยี ฯลฯ

(2557-2560) : ผูท้รงคณุวฒุ ิภาควชิานิตศิาสตร์
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 4 แห่ง

1. กรรมการ บริษัท เอสนูวา จ�ากัด
2. กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จ�ากัด
3. กรรมการ บริษัท จีราดา จ�ากัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท บริหารส�านักกฎหมาย จ�ากัด
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นำยธรรมิก
เอกะหติำนนท์

อายุ 50 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม
• EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
10.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณอุบล 
หลานคุณสุภา

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 

  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บริษทั สหมติรถังแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)            
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นำยจรีะวฒุิ
เลำ้วงษ์

อายุ 43 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
• ปริญญาโท Energy and Mineral Resources,

The University of Texas at Austin, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
• EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องคู่สมรสคุณปัทมา

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 

  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
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นำยจิรศักย์
พรหมสำขำ ณ สกลนคร

อายุ 53 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี Marketing Science,

University of Wisconsin-La Crosse, USA

หลักสูตรอบรม
• EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
7.06

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณสุภา 
หลานคุณอุบล

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2556 - ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 

  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นำงสำวกญัญำ
วภิำณรุตัน์

อายุ 50 ปี

ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม
• Anti - Corruption จาก IOD
• CFO จาก สภาวิชาชีพบัญชี
• SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
• MMP จาก Chulalongkorn Business School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(ธ.ค.2557 - ปัจจุบนั) : ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

และเลขานกุารบริษทั 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บริษัท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

หมายเหตุ:

1. สัดส่วนการถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

2. เนือ่งด้วยผูบ้รหิารส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นผูร่้วมก่อตัง้บริษัทมาตัง้แต่แรกเร่ิมของการด�าเนินธรุกจิผลติถังแก๊ส ประกอบกบัผูผ้ลติในธรุกจินี ้

มีเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในหน่วยงานอื่นจึงไม่มี

3. ไม่มีกรรมการท่านใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่มีกิจการหรือธุรกิจคล้ายกันกับบริษัท
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
- ไม่มี- 
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รายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน 
ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
1.  นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี 

 
Certified Professional Internal 
Audit of Thailand (CPIAT) 

36 คุณวุฒกิารศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เอกการบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา (บญัชี บณัฑิต) 
ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2 
 หลกัสตูร การประเมินความเส่ียง 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
 โครงการด ารงและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงาน 
 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการ

คอร์รัปชัน่ 
 แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต 
 มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for 
the Professional Practice of Internal 
Auditing) 

 อบรมเตรียมตวัสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพ
บญัชี 

 โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียม
ตวัเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (Pre 
CIA) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Asian Confederation of Institutes of Internal 
Auditors Conference 2018 (มาเลเซีย) 

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2554 - 3/6/2559 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส 
 ผู้ช่วยผู้จดัการ 

 แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบญัชีธรรมนิติ 
ให้บริการตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 

มิ.ย. 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหารและผู้จดัการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 
ให้บริการตรวจสอบภายใน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัอิบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
2.  นางสาวณปภชั ประดบัใจ 25 คณุวฒิุการศกึษา 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ (บญัชีบณัฑิต) 

ประวติัการอบรม 
 การเขียนสรุปผลการตรวจสอบภายใน (Fact 

Finding) 
 งานท่ีปรึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 การปฏิบติังานตามคูม่ือ การสอบทานและ

ประเมินความเช่ือมัน่ในคณุภาพ งานตรวจสอบ
ภายใน (Quality Assurance Review) : QAR  

 การปฏิบติังานตามคูม่ือ การประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ภายใต้
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

 มาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (IPPF) หมวด 1000 

 มาตรฐานสากลส าหรับการปฎิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (IPPF) หมวด 2000 

 ศิลปะการส่ือสาร การสัง่งาน การสอนงาน การ
ควบคมุงาน การมอบหมายงานส าหรับหวัหน้า
งาน 

 การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 
 เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการระบบการ

บริหารงาน HR 

พ.ค. 2560 – พ.ค. 2562 
มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในอาวโุส 

 บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 
ให้บริการตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

โปรดดทูี่หวัข้อ 4 “ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ” หวัข้อยอ่ย 4.3 “อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ” 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2542 ซึง่ทกุทา่นเป็นกรรมการ
อิสระท่ีไมไ่ด้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลกูจ้างของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น รายนามดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวน
ครัง้ที่
เข้า

ประชุม 
1. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ 
(ตัง้แตว่นัท่ี 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป)  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน) 

3/3 

2. นางวีระวรรณ บญุขวญั กรรมการตรวจสอบ  
(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน) 

4/4 

3. รศ.ดร. เจษฎ์  โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ 
(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย) 

4/4 

กรรมการทา่นท่ีลาออกระหวา่งปี 
1. นายโกมินทร์ ลิน้ปราชญา 
(ถึงวนัท่ี 31 ก.ค. 62) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน) 

1/1 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
   1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
   2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) และมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption) ทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ 
โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
   3. สอบทานให้บริษัทปฎิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
   4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจ้างบคุคลภายนอกซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
   5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

  6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
   7. ปฎิบตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในวาระการด ารงต าแหนง่ปี 2562 (เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563) ทีผ่า่นมา คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชมุ
เป็นประจ าทกุไตรมาสรวมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยเนือ้หาของการประชมุสว่นใหญ่เป็นการพิจารณาตามหวัข้อที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นสรุป
ได้ดงันี ้

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 (ที่ผา่นการสอบทาน
และตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว) และร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส เพือ่พิจารณา 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนมาตรฐานบญัชีใหมท่ีจ่ะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต ซึง่การ
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีนีไ้มม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีเห็นวา่งบการเงินประจ าปี 2562 มี
ความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา 

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานการตรวจสอบเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่ได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  เป็นผู้ดแูลจดัการในฐานะเป็นหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายในให้แก่บริษัท (Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อแนะน าและติดตามการด าเนินการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนยัส าคญั เพื่อให้เกิดการควบคมุภายในท่ีเพียงพอก่อให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พบวา่โดย
สว่นใหญ่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทัง้จากภายในและ
ภายนอก ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้สว่นใหญ่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และได้รับการแก้ไข ป้องกนั และติดตามโดยผู้บริหารที่เก่ียวข้อง
อยา่งเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 
โดยแผนงานดงักลา่วยงัคงเน้นการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกบัการบริหารความเสีย่งขององค์กร 
(Risk Management) เพื่อให้องค์กรได้มีการจดัการความเสีย่งที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้อง
กบัแผนงานและนโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัท ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์องค์กร การเงิน การบริหารจดัการ 
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หลกัธรรมาภิบาล และป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่  นอกจากนีผู้้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามรูปแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเป็น
ประจ าทกุปี ส าหรับปี 2562 ผลการสอบทานพบวา่ บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน ซึง่โดยรวมบริษัทมีแนว
ทางการปฏิบตัิในแตล่ะหวัข้อเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

ส าหรับการด าเนินการหลงัจากที่ได้รับการตอ่อายกุารรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต ตัง้แตว่นัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 ที่ผา่นมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของทางบริษัทระหวา่งปี โดยสอบทานรายงานจากบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ พบวา่
บริษัทได้ปฏิบตัิตามระเบียบและนโยบายที่วางไว้  

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย  และข้อก าหนดตา่งๆตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ แล้วเห็นวา่การด าเนินงานของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และนโยบายที่เก่ียวข้อง  

การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี  

ส าหรับการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วเห็นวา่ผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที่ผา่นมาเป็นท่ีนา่พอใจ และได้สอบทานคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีแล้ววา่
เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส านกังานเดิม ได้แก่  
  1. นายธีรศกัดิ์   ฉัว่ศรีสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ 
                            2. นายนรินทร์    จรูะมงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ 
 3. นางสาวอมรจิต   เบ้าหลอ่เพชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ 
                            4. นางสาวศรัณญา  อคัรมหาพาณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9919   
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 แหง่บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซึง่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2563 โดยก าหนดคา่ตอบแทน
ประจ าปี 2563 ที ่1,290,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการจะได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตอ่ไป 

 

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัท กบั บคุคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 
รวมถึงรายการท่ีอาจมีการขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ๆ ซึง่ได้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคญัแล้วในงบ
การเงินประจ าปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทได้จดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป เช่ือถือได้ 
รวมทัง้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถสนบัสนนุให้บริษัทมีการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง 

         

 

....................................................... 
                 (นายธนฑิต เจริญจนัทร์) 
               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                 วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

  คณะกรรมการบริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทและ
สารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย โดยได้มีการพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัและประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน  โดยผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไข งบ
การเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปีที่ผา่นมาอยา่งถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั อนัเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปในการใช้งบการเงิน 
  คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัตอ่หน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลและพฒันาการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและ
เพียงพอ ตลอดจนเพื่อให้ทราบจดุออ่นเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคณุภาพการรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 
 
 .......................................................   ......................................................... 
          (นายวินยั วิทวสัการเวช)      (นายสรุศกัดิ์ เอิบสริิสขุ) 
  ประธานกรรมการ                     กรรมการผู้จดัการ 
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