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วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ ข้อมูลทั่วไปสำ�หรับนักลงทุน ประวัติบริษัท ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท

ข้อมูลท�งก�รเงิน
โดยสรุปของบริษัท

กิจกรรมบริษัทและ 
กิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมก�รบริษัท
และคณะผู้บริห�ร

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ปัจจัยคว�มเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้�งก�รจัดก�ร คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี
และค่�บริก�รง�นวิช�ชีพอื่นๆ

ก�รควบคุมภ�ยในและ
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยง�นของ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยก�รระหว่�งกัน ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ย
ของฝ่�ยจัดก�ร

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รต่อ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชี
รับอนุญ�ต

งบก�รเงินเปรียบเทียบ
สำ�หรับปี 2560 และ 2559

บุคคลอ้�งอิง



วิสัยทัศน์ (Vision)
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรม

ก�รผลิตถังแก๊สของโลกอย่�งยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
• จัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภ�พ หล�กหล�ย และยืดหยุ่นต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�
• มีบริก�รหลังก�รข�ยที่ให้คว�มเอ�ใจใส่เหนือคู่แข่ง
• บริห�รต้นทุนให้มีประสิทธิภ�พ เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
• ส่งเสริมพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง 
   พร้อมกับคำ�นึงถึงคุณภ�พชีวิตและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของพนักง�น
• ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ไม่ยอมรับก�รคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

*หมายเหตุ: วิสัยทัศน์และพันธกิจของปี 2561
ได้รับการทบทวนในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560



ข้อมูลทั่วไปสำาหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SMPC

เลขทะเบียนบริษัท 0-10-7-537-00160-9

ประเภทของธุรกิจ ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต�่าแบบต่างๆ

เว็บไซต์ http://www.smpcplc.com

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และโรงงาน 92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

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

Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150

ทุนจดทะเบียน 536,405,305 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 536,405,305 หุ้น

ทุนที่ออกและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 531,987,443 บาท 

(ปี 2559: 529,127,108 บาท)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) 1 บาท/หุ้น 

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด

ของนิติบุคคลนั้น

ไม่มี

ติดต่อ  

สำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

โทรสาร (FAX) (02) 416-5534

E-mail  info@smpcplc.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

E-mail ir@smpcplc.com

รายงานประจำาปี 25602



ประวัติบริษัท
1. ประวัติคว�มเป็นม� ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 

6.4 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูล 

“เอกะหิตานนท์” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวจ�าหน่าย

ภายในและต่างประเทศ โดยมีส�านักงาน

และโรงงานแห่งแรกอยู่ที่เขตบางมด 

กรุงเทพมหานคร 

ด้วยก�าลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ใบ/ปี

ผลิตภัณฑ์ถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวของบริษัท 

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ 

“ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจ�าปี 2531” 

จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ 

และต่อมาในปี 2533

บริษัทได้รับโล่เกียรติยศ 

และประกาศเกียรติคุณ

”โรงงานยอดเยี่ยมประจ�าปี 2533”

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่

3 ธันวาคม 2534 และในปี 2535 เพื่อเพิ่ม

ก�าลังการผลิตให้สูงขึ้นตามการขยายตัว

ของตลาด บริษัทได้ย้ายส�านักงานใหญ่และ

โรงงานมาที่ตั้งปัจจุบันที่ถนนบางขุนเทียน-

ชายทะเล บนเนื้อที่รวมกว่า 28 ไร่

เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ของตลาดโลก

บริษัทลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน

แห่งใหม่ที่จังหวัดล�าพูน

โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับการส่งเสริม

การลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน (BOI)

ปี 2524 ปี 2528 ปี 2531-2533 ปี 2534-2535 ปี 2537

ปี 2538 ปี 2540 ปี 2544 ปี 2547 ปี 2552

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9002 ซึ่งเป็นผู้ผลิตถังแก๊สใน

ประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดับโลก

เนือ่งจากวิกฤตเศรษฐกจิตกต�า่ทัว่ภมูภิาคเอเชีย 

ท�าให้บริษัทต้องหยุดด�าเนินงานที่โรงงานล�าพูน

บริษัทได้ย้ายเครื่องจักรทั้งหมดจาก

โรงงานล�าพูนมารวมกันที่สถานที่โรงงาน

ปัจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับการขยาย

ตัวของตลาดและเพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สิน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้บริษัทมีก�าลัง

การผลิตประมาณ 5 ล้านใบต่อปี

จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2000

บริษัทได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001:2008

3บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ปี 2553 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 370-2552

ส�าหรับถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับ

รถยนต์รูปทรงแคปซูล (Cylindrical) 

และรูปทรงยางรถยนต์ (Toroidal) 

เป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ 

ถังส�าหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์

- บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานที่ 3 เพิ่ม ท�าให้มีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านใบต่อปี เป็น 

5.5 ล้านใบต่อปี ในปี 2557

- หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที ่

11 พฤศจิกายน 2556

- บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ

1) ถัง 1 ปอนด์ ได้รับรองตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT) ซึ่งเป็นถังแก๊ส

กระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง

2) ถังน�้าหนักเบา (Light Weight Cylinder) ได้รับรองมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป (EN) 

เป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงานที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นถังแก๊สท�าจากเหล็กชนิด

พิเศษ มีน�้าหนักเบา และคุณสมบัติความคงทนเทียบเท่าถังเหล็กทั่วไป 

- ก�าลังการผลิตเพิ่มเป็น 5.5 ล้านใบต่อปี 

- บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในส่วนส�าเร็จรูปของโรงงาน 3 และลงทุนต่อ

เตมิอาคารโรงงาน และปรับปรุงประสิทธภิาพของเคร่ืองจกัรโรงงาน 1 

และโรงงาน 2 ให้ดีขึ้น ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

ในปี 2558

 - ก�าลังการผลิตเพิ่มเป็น 6.2 ล้านใบ/ปี 

 - บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัล

ยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านผลการด�าเนินงาน ในกลุ่มบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท 

ในการประกาศผลรางวัล 

Set Awards 2015

- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) 

ประจ�าปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ฯ

- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต (Anti corruption)

- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถัง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่ที่สุดของถังแก๊สประเภทที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

- บริษทัการก่อสร้างส่วนต่อเตมิเพือ่ขยายโรงงาน เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร และเพ่ิมก�าลงัการผลติ

  โดยจะท�าให้บรษิทัมีก�าลังการผลติเพ่ิมข้ึน 1 ล้านใบ/ปี จากเดมิ 6.2 ล้านใบ/ปี เป็น 7.2 ล้านใบ/ปีในปี 2560

- ผลจากการค้นคว้าและวิจัยร่วมกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ถังกระป๋องแบบเติมได้

ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ (Refillable Propane Cylinder) ภายใต้ยี่ห้อ “Flame King” 

ได้รับรางวัลได้แก่

• 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

• Green Arrow Award of 2016 for System and Design Innovation จาก 

California Product Stewardship Council

- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(ESG 100) ประจ�าปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์ฯ โดยได้รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 

- ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงาน 

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 

3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล Set Awards 2017 และได้รับการ

เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) 

- ได้รบัการรับรอง ISO 14001: 2015 เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 จาก BUREAU VERITAS

- ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรบางส่วน ท�าให้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 

1 ล้านใบ/ปี จาก 7.2 ล้านใบ/ปี เป็น 8.2 ล้านใบ/ปี ตั้งแต่สิ้นงวดไตรมาส 2/2560

รายงานประจำาปี 25604



ปี 2526 ปี 2533 ปี 2536 ปี 2537 ปี 2551

ปี 2553 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 8.6 ล้านบาท 

จากทุนจดทะเบียน 6.4 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 25 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท 

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมและ

เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 80 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท 

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 120 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท 

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคาร 

เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ้

จ�านวน 26.67 ล้านบาท

เป็นทุนจดทะเบียน 266.67 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 108.09 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 374.76 ล้านบาท

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 93.69 ล้านบาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 468.45 ล้านบาท

โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที ่

13 ธันวาคม 2556 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้

โอนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 0.98 ล้านบาท 

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน 43.90 ล้านบาท ตามล�าดับ 

เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของงบการเงินระหว่างกาล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จ�านวน 44.88 ล้านบาท 

ดังนั้น ภายหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว 

บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจ�านวน 6.10 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที ่

14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท 

(มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท 

บริษัทได้จ่ายปันผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

2 ประวัติก�รเพิ่มทุนและร�ยก�รเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

5บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

• เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 มีมติดังนี้

1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้: จากทุนจดทะเบียน 46.84 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 468.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2) เพิ่มทุนจดทะเบียน: จาก 468.45 ล้านบาท (468.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 536.41 ล้านบาท 

(536.41 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 67.96 ล้านบาท (67.96 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 58.56 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 

9.40 ล้านหุ้น ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

3) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ (โครงการ “ESOP”): จ�านวน 9.40 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า 

โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

4) จ่ายปันผล: จากก�าไรส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวนรวม 128.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 

โดยแบ่งการจ่ายเป็น 2 ประเภท คือ

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น จ�านวนเงินรวม 70.26 ล้านบาท

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 58.54 ล้านบาท 

ส�าหรับเศษของหุ้นจ่ายด้วยเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท 

• เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

จากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ส�าหรบังวด 6 เดอืน ส้ินสดุวันที ่30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ�านวนเงนิรวม 63.23 ล้านบาท 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

• เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี สิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 

ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 169 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

• เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันครบก�าหนดเป็นปีแรก ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,130,595 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 

2,130,595 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัต ิ

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก�าไรจากการด�าเนนิงานส�าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 

ส�าหรับหุ้นจ�านวน 529,127,108 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

• เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี สิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่

1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 

บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท 

โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

• เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท

ตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,860,335 หุ้น 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัต ิ

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก�าไรจากการด�าเนนิงานส�าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 

ส�าหรับหุน้จ�านวน 531,987,443 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลท้ังสิน้ 133 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 

รายงานประจำาปี 25606



สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯได้ท�าการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในหลายๆ ด้านซ่ึงล้วนมี ส่วนส�าคัญในการวางรากฐานการพัฒนา

อย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมั่นคง

ผลประกอบการของบริษัทในปี2560 ยอดขายไปยังต่างประเทศทั่วโลกมีสัดส่วน 

ประมาณร้อยละ 94 ของยอดขายรวม โดยตลาดที่ส�าคัญในปีนี้ยังคงเป็นประเทศ

ในแถบเอเชียและแอฟริกา และตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน ้มที่จะขยายตัว 

อย่างต่อเนือ่ง จากการบรหิารและปฏบิตังิานอย่างมุง่มัน่ของผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน 

ท�าให้ในปี 2560 บริษัทมียอดขายจ�านวน 4,326.80 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 

จ�านวน 857.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และปริมาณการขายถังแก๊ส 

ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 ท�าให้สามารถท�าก�าไรสุทธิได้เป็นจ�านวน 531.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12

นอกจากความส�าเร็จจากการด�าเนินงานแล ้ว บริษัท ยังได ้รับรางวัล The Best Company Performance 

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท และนายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 

กรรมการผู้จัดการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2017 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ท่ีผ่านมา โดย SMPC ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของการมีผลประกอบการธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง 

และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในด้านการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทอย่างยิ่ง

นอกเหนอืจากความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิแล้ว บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าองค์กรจะเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาวได้นัน้ 

จะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยึดมั่น 

ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บรษัิทฯเชือ่มัน่ว่า จะสามารถแข่งขนัได้ด้วยสนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งคุณภาพ

และมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ขณะเดยีวกนัมกีารพฒันาบคุลากร และระบบการบรหิารจดัการทีท่นัสมยัให้มศีกัยภาพ

สงูยิง่ขึน้ รวมทัง้กระบวนการผลติเพ่ือรองรบัการแข่งขนั และการรกัษาความได้เปรยีบในด้านประสิทธภิาพการผลติ ตลอดถงึระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ผมขอขอบคณุทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัด้วยด ี

เสมอมา บริษัทจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

และพันธมิตรทางธุรกิจ จากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีวางไว้ ขอให้เช่ือม่ันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนพร้อม 

จะทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (เปรียบเทียบ 3 ปี)

หน่วย 2558 2559 2560

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,818.91 2,082.59 2,447.94

หนี้สินรวม ล้านบาท 753.01 788.09 918.95

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 1,065.90 1,294.50 1,528.99

ผลการดำาเนินงาน

ขายสุทธิ ล้านบาท 2,825.88 3,469.00 4,326.80

ต้นทุนขาย ล้านบาท (2,139.53) (2,475.92) (3,352.51)

ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 686.35 993.08 974.29

รายได้อื่น ล้านบาท 107.83 140.99 184.82

ค่าใช้จ่ายในการขาย ล้านบาท (188.89) (263.92) (304.29)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ล้านบาท (174.28) (190.03) (189.58)

ต้นทุนทางการเงิน ล้านบาท (16.77) (9.93) (7.75)

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้) ล้านบาท 32.90 (129.05) (125.74)

ก�าไรส�าหรับปี ล้านบาท 447.14 541.14 531.75

ขาดทุนจากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี ล้านบาท - - 4.02

ก�าไรเบ็ดเสร็จส�าหรับปี ล้านบาท 447.14 541.14 527.73

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท/หุ้น 0.85 1.02 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท/หุ้น 2.02 2.45 2.87

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.44 0.63 0.60

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราการเติบโตของยอดขาย % (1.76) 22.76 24.73

อัตราก�าไรขั้นต้น % 24.29 28.63 22.52

อัตราก�าไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) % 15.24 14.99 11.79

อัตราก�าไรก่อนภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBTDA) % 15.54 19.79 15.73

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 49.24 45.85 37.67

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ % 24.21 34.36 29.02

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.28 1.49 1.61

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.67 0.68 0.77

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* เท่า 0.34 0.24 0.20

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 28.18 72.93 92.53

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30/12/58 30/12/59 29/12/60

ราคาปิด บาท/หุ้น 6.80 15.70 14.30

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ล้านบาท 3,583.58 8,677.68 7,607.42

หมายเหตุ: 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค�านวณเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)

 2. โปรดดูรายละเอียดการจ่ายปันผลในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

 ( โปรดดูการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบ )

รายงานประจำาปี 25608
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กิจกรรมบริษัท และกิจกรรมเพื่อสังคม

1. ง�นพบปะนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting)
นักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน Analyst Meeting เพื่ออัพเดทผลการด�าเนินงาน

และทิศทางในอนาคตของบริษัท ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยจัดเมื่อ 

วันที่ 30 มกราคม 2560, 12 พฤษภาคม 2560, 11 สิงหาคม 2560 และ 

13 พฤศจิกายน 2560 

2. บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับคณ�จ�รย์และนิสิตคณะพ�ณิชย์ศ�สตร์และก�รบัญชี
   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ ์ 2560 และ 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และ

นิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญช ี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Chulalongkorn 

Business School) ได้เข้าเยี่ยม บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ซึ่งเป็นความร่วมมือ

ส่วนหนึง่ของวชิาสมัมนาการจดัการ เพ่ือให้นสิติเรยีนรูจ้ากผูมี้ประสบการณ์

ทางธุรกิจ โดย คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลความเป็นมาของบริษัทฯ ความรู้ภาพรวมอุตสาหกรรม รวมทั้งวิสัยทัศน์จากประสบการณ์

ท�างาน ให้กับนิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมความคิดเห็น และตอบค�าถามจากกรณีศึกษาของบริษัทฯ 

โดยผูบ้ริหารได้แลกเปลีย่นทศันะและให้ค�าแนะน�าในตอนท้าย ทางบรษิทัฯชืน่ชมในความสามารถของนสิติ รวมทัง้ขอบคณุความคิด

เหน็ทีน่สิติได้น�าเสนอ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าประสบการณ์จากการสมัมนาจะเป็นประโยชน์ต่อนสิติทกุท่านในการท�างานในอนาคต

3. กิจกรรม Opportunity Day 
ผู ้บ ริหาร บริษัท สหมิตรถังแก ๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

ร่วมน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2559 

และส�าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และทิศทางธุรกิจใน 

อนาคตต่อนกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ และสือ่มวลชน ในงาน Opportunity Day 

ณ ห ้องประชุมอาคารตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย (ตลท.) 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และ 15 สิงหาคม 2560

รายงานประจำาปี 256010



4. ASIA LPG SUMMIT ครั้งที่4 
บริษัท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน ASIA LPG SUMMIT ครัง้ที ่4 

ซึ่งจัดขึ้น ณ Dhaka, Bangladesh ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 

เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และเป็นโอกาสในการพบปะลูกค้า, ตัวแทนจาก

ประเทศต่างๆ, องค์กรท่ีเก่ียวกับการก�าหนดนโยบายและแนวทางธุรกิจ LPG, 

สื่อต่างๆ รวมไปถึงผู้น�าในธุรกิจ LPG ทั่วโลก

5. ก�รจัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560
   เมื่อวันที่ 30 มีน�คม 2560
ณ ห้องราชพฤกษ์ บี ชั้น 5 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2

6. โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้กับ 
บุตร - ธิด�ของพนักง�น ประจำ�ปี 2560
ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให ้แก ่ บุตร-ธิดาของพนักงาน 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ 

และเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน บริษัทได้จัด

ให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - ธิดา 

ของพนักงานทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์การคดัเลอืก แบบ

ไม่ต่อเนือ่งประจ�าปี 2560 เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2560

7. บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับ 
    Certificate of ESG100 Company ประจำ�ปี 2560
บรษิทั สหมิตรถงัแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ได้รบั “Certificate of ESG100 Company”

ประจ�าป ี  2560 จากสถาบันไทยพัฒน ์ติดต ่อกันเป ็นป ีที่  2 ซึ่ งได ้รับ 

คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ที่มีผลการด�าเนินงาน 

โดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, 

Social and Governance) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

11บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



8. บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
     ได้ร่วมเป็นเจ้�ภ�พบำ�เพ็ญกุศลถว�ยพระบรมศพ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ได ้รับพระราชทาน 

พระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัทเป็นตัวแทนเข้าร ่วมพิธี 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

9. กิจกรรมดอกไม้จันทน์ ทำ�จ�กใจ ถว�ยพ่อหลวง
พนักงาน บมจ.สหมิตรถังแก๊ส ร ่วมกันประดิษฐ์

ดอกไม้จนัทน์ ตามโครงการ “ดอกไม้จนัทน์ ท�าจากใจ 

ถวายพ่อหลวง” จ�านวน 1,999 ดอก เพื่อแสดงถึง

ความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

10. โครงก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี 2560
เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการ

ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาล

บางประกอก 8 เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2560 

และวันที่ 23 สิงหาคม 2560

11. กิจกรรมร่วมปลูกป่�ในใจคนต�มศ�สตร์พระร�ช�
จากปัญหาความเสียหายจากคลื่นและกระแสน�้ารุนแรงกัดเซาะแนวพื้นดินเดิมจมหายไป 

ในทะเล ท�าให้เกดิความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์และแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ 

รวมถึงสัตว์น�้าที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่าชายเลน บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมปลูกป่า 

ในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน

ชายทะเล เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างแหล่งอาหาร 

ส่งเสริมให้เกดิแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2560

12. รายงานประจำาปี 256012



8. บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
     ได้ร่วมเป็นเจ้�ภ�พบำ�เพ็ญกุศลถว�ยพระบรมศพ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ได ้รับพระราชทาน 

พระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัทเป็นตัวแทนเข้าร ่วมพิธี 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

9. กิจกรรมดอกไม้จันทน์ ทำ�จ�กใจ ถว�ยพ่อหลวง
พนักงาน บมจ.สหมิตรถังแก๊ส ร ่วมกันประดิษฐ์

ดอกไม้จนัทน์ ตามโครงการ “ดอกไม้จนัทน์ ท�าจากใจ 

ถวายพ่อหลวง” จ�านวน 1,999 ดอก เพื่อแสดงถึง

ความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

10. โครงก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี 2560
เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการ

ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาล

บางประกอก 8 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

และวันที่ 23 สิงหาคม 2560

11. กิจกรรมร่วมปลูกป่�ในใจคนต�มศ�สตร์พระร�ช�
จากปัญหาความเสียหายจากคล่ืนและกระแสน�้ารุนแรงกัดเซาะแนวพื้นดินเดิมจมหายไป 

ในทะเล ท�าให้เกดิความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์และแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ 

รวมถึงสัตว์น�้าที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมปลูกป่า 

ในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน

ชายทะเล เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างแหล่งอาหาร 

ส่งเสรมิให้เกดิแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2560

12. 

        12. ง�น World LPG Forum ครั้งที่ 30
ตวัแทนจากบรษิทั น�าโดยคณุปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ และ

ทมีงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมการประชุม World LPG Forum 

ครัง้ที ่30 ซึง่จัดขึน้ ณ เมอืงมาราเกซ ประเทศโมรอ็กโก ระหว่างวนัที ่3-5 

ตลุาคม 2560 เพือ่ประชาสัมพนัธ์บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) 

สินค้า และบริการของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มลูกค้าในทวีปต่างๆทั่วโลก 

งานนีเ้ป็นงานส�าคญัประจ�าปีของธรุกจิ LPG ทัว่โลก ซึง่มกีารรวมตวัของตวัแทนบรษิทัต่างๆ 

ผู ้วางนโยบายเกี่ยวกับ LPG สื่อ และผู ้น�าในธุรกิจ LPG เพื่ออภิปรายและสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ

13. กิจกรรมร่วมยืนสงบนิ่งถว�ยอ�ลัยรัชก�ลที่๙
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็น

เวลา 89 วินาท ีเพือ่ถวายความจงรกัภกัด ีน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันครบรอบ 1 ป ี

วนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

เมือ่วันศกุร์ ที ่13 ตลุาคม 2560 เวลา 15.52 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ตกึส�านกังานใหญ่ของบรษัิท

14. กิจกรรมบริจ�คน้ำ�ดื่มในง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงรัชก�ลที่๙
บรษิทัฯ บรจิาคน�า้ดืม่แก่ผูเ้ข้าร่วมงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560

13บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



15. ง�นทำ�บุญบริษัทประจำ�ปี2560 และ พิธีบวงสรวงประดิษฐ�นรูปเหมือน
      คุณสุธรรม เอกะหิต�นนท์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท) 
พนักงานบริษัทเข้าร่วมการท�าบุญ ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 15 รูป ประจ�าปี 2560 พร้อมกับ

พิธีบวงสรวงประดิษฐานรูปเหมือน คุณสุธรรม เอกะหิตานนท์ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

16. โครงก�รช่วยน้องสร้�งสน�มเด็กเล่นสร้�งปัญญ�
พนักงานของบริษัท เดินทางไปโรงเรียนบ้านโป่งหวาย ต.ด่านแม่แฉลบ 

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วยสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านโป่งหวาย เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2560 โดยกิจกรรมครั้งนี ้

จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเล่นตามรอยพ่อหลวง เล่นดิน ทราย น�้า ต้นไม้ 

โดยมีธรรมชาติรอบตัว เล ่นจากการปฎิบัติจริง 

เป็นแหล่งเรียนรู ้ในด้านทักษะชีวิต อีกทั้งยังเป็น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศชาติอีกด้วย

รายงานประจำาปี 256014



       17. SET AWARDS 2017
SMPC ได้รับรางวัล The Best Company Performance 

และได้รบัการเสนอช่ือเข้าชงิรางวลัผู้บรหิารสูงสุดยอดเยีย่ม 

(Best CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2017 

นายชัยวฒัน์ วิบลูย์สวสัดิ ์ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ให้เกยีรตมิอบรางวลัแก่ นายสุรศักดิ ์เอบิสริสิขุ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ SMPC ในงาน “SET AWARDS 2017” โอกาสได้รับ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม 

ในกลุม่บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทีม่มูีลค่าหลักทรพัย์ระหว่าง 

3,000 – 10,000 ล้านบาท และได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น 

โดย SMPC ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของการมีผลประกอบการธุรกิจ 

ทีเ่ตบิโตต่อเนือ่ง และหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีรวมทัง้การปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลกัทรพัย์ในด้านการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส 

ณ หอประชมุ ศกุรย์ี แก้วเจรญิ อาคารตลาดหลกัทรพัย์เเห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

18. ง�นเลี้ยงบริษัทประจำ�ปี 2560
เพ่ือส่งเสริมความสมัพนัธ์และความรูส้กึทีดี่ของพนกังานต่อองค์กร 

บริษัทจดัเลีย้งอาหารกลางวนั และกิจกรรมจบัฉลากแจกของขวญั 

ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร พร้อมกับพิธี มอบเกยีรตบิตัร 

แก่พนักงานประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

15บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



19. โครงก�รซ้อมดับเพลิงประจำ�ปี 2560
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิง

ประจ�าปี 2560 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2560

20. เดิน วิ่ง มห�กุศล นครธน
มินิม�ร�ธอน ครั้งที่ 10
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ชมรมว่ิงของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

เข้าร่วมกจิกรรม เดนิ ว่ิง มหากศุล นครธน มินมิาราธอน 

ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560

รายงานประจำาปี 256016



คณะกรรมการบริษัท

นายวินัย
วิทวัสการเวช

นางอุบล
เอกะหิตานนท์

นางสุภา พรหมสาขา
ณ สกลนคร

นายสุรศักดิ ์
เอิบสิริสุข

นายทัยดี
วิศวเวช

นางปัทมา
เล้าวงษ์

นายโกมินทร์
ลิ้นปราชญา

นางวีระวรรณ
บุญขวัญ

รศ.ดร.เจษฎ์
โทณะวณิก

17บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



คณะผู้บริหาร

นางอุบล
เอกะหิตานนท์

นางสุภา พรหมสาขา
ณ สกลนคร

นายสุรศักดิ์
เอิบสิริสุข

นายทัยดี
วิศวเวช

นางปัทมา
เล้าวงษ์

นายธรรมิก
เอกะหิตานนท์

นายจีระวุฒิ
เล้าวงษ์

นายจิรศักย์ พรหมสาขา 
ณ สกลนคร

นางสาวกัญญา
วิภาณุรัตน์

รายงานประจำาปี 256018



นายวินัย วิทวัสการเวช
อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

การศึกษา
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
DCP จาก IOD
Clean Business จาก IOD
ACP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 
0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน (5 ปีท่ีผ่านมา)
(2559 ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)
(2558-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการ บริษัทศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)
(2555-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด(มหาชน)
(2555-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
(2557-2558) : กรรมการ บริษัทศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)
(2554-2558) : ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก-เดคคอน จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ไม่มี)

นางอุบล เอกะหิตานนท์
อายุ 76 ปี

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

การศึกษา
- ปริญญาตรี Madison Technical and Vocational School, Wisconsin, USA 
หลักสูตรอบรม
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
3.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่สะใภ้คุณสุภา
มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทำางาน (5 ปีท่ีผ่านมา)
(2555-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)

กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ไม่มี) 

ประวัตคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

19บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
อายุ 78 ปี
กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

การศึกษา 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอบรม 
DAP จาก IOD
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
อาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทำางาน (5 ปีท่ีผ่านมา)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)
กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ไม่มี) 

 

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข
อายุ 65 ปี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

การศึกษา 
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรอบรม 
DCP และ DAP จาก IOD 
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)

รายงานประจำาปี 256020



นายทัยดี วิศวเวช
อายุ 78 ปี
กรรมการ

การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรอบรม 
DCP และ DAP จาก IOD 
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
5.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน (5 ปีท่ีผ่านมา) 
(2535-ปัจจุบัน) :  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)
กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ไม่มี)
 

นางปัทมา เล้าวงษ์
อายุ 49 ปี
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

การศึกษา 
- MBA (Finance), University of Wisconsin, USA 
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรอบรม 
DAP และDCP จาก IOD
CFO จากสภาวิชาชีพบัญช ี
SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
Anti-Corruption จาก IOD
CMA  จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
24.21

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณอุบล
หลานคุณสุภา

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา ) 
(2552-ปัจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2551 - 2557) : เลขานุการบริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน) 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)
กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(ไม่มี) 

21บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา
อายุ 53 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

การศึกษา
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
หลักสูตรอบรม 
DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จ�ากัด
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(2549-ปัจจุบัน) : Chief Finance Officer บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ากัด
(2552-2557) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จ�ากัด

นางวีระวรรณ บุญขวัญ
อายุ 48 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

การศึกษา
- MBA (Finance & International Business), University of Wisconsin, USA 
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรอบรม 
DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(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)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ากัด
 

รายงานประจำาปี 256022



รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
อายุ 45 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณทิต Stanford University,USA 
หลักสูตรอบรม 
DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(มี.ค. 2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2557-ปัจจุบัน) : ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2557-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักกฎหมายเราส์ แอนด์ โค
(2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท เอสนูวา จ�ากัด
(2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จ�ากัด
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท จีราดา จ�ากัด
(2550-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย ส�านักกฎหมาย ก�าธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์
(2545-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2545-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารส�านักกฎหมาย จ�ากัด
(2543-ปัจจุบัน) : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, 

มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยบัณทิตเอเชีย ฯลฯ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ บริษัท เอสนูวา จ�ากัด 
- กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จ�ากัด 
- กรรมการ บริษัท จีราดา จ�ากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารส�านักกฎหมาย จ�ากัด

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
อายุ 48 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรอบรม
EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
10.20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณอุบล
หลานคุณสุภา

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)

23บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์
อายุ 41 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
- ปริญญาโท Energy and Mineral Resources, The University of Texas at Austin, USA 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรอบรม 
EDP  จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องคู่สมรสคุณปัทมา

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน) 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

(ไม่มี)

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อายุ 51 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวิสคอนซินลาครอสสหรัฐอเมริกา 
หลักสูตรอบรม 
EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
6.71

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณสุภา
หลานคุณอุบล

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )
(2556 - ปัจจุบัน)  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด(มหาชน)
(2538 - 2556)  : ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(ไม่มี)
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นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์
อายุ 48 ปี

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย 

หลักสูตรอบรม 

Anti-Corruption จาก IOD 

CFO จาก สภาวิชาชีพบัญช ี

SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

MMP จาก Chulalongkorn Business School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำางาน ( 5 ปีท่ีผ่านมา )

(ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน) : ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

(ก.พ.2557 - พ.ย.2557) :  ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

(2543 - 2557) :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

(ไม่มี) 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

(ไม่มี)

หม�ยเหตุ :
1. สัดส่วนการถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

2. เนื่องด้วยผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรกเร่ิมของการด�าเนินธุรกิจผลิตถังแก๊ส ประกอบกับผู้ผลิตในธุรกิจน้ี 

มีเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในหน่วยงานอื่นจึงไม่มี

3. ไม่มีกรรมการท่านใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่มีกิจการหรือธุรกิจคล้ายกันกับบริษัท
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ข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริห�ร หรือ ผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท

ต�าแหน่ง

กรรมการบริษัท 

(ตามหนังสือ

รับรอง)

กรรมการบริหาร

กรรมการ 

ผู้มีอ�านาจลงนาม

ผูกพันบริษัท*

1. นางอุบล เอกะหิตานนท์ กรรมการ / ประธาน

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ / /

3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ / / /

4. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการ /

5. นางปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน) / / /

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) /

7. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) /

8. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) /

หมายเหตุ: * กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท (สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลสรุป

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้ผลิตถังทนความดันต�่าแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า 

และเครื่องหมายการค้า “SMPC” โดยจัดจ�าหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเน่ือง 

ในการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศก�าหนด

1   ลักษณะของสินค้�และบริก�ร 
แบ่งตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้ 

1. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับหุงต้ม (LPG Cylinder) แบ่งออกเป็น

1.1 ถังสองส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 0.45 - 16 กก. (ปริมาตรน�้า 0.9 - 36 ลิตร)

ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนก้น แต่ละส่วนท�าด้วยเหล็กกล้าชิ้นเดียว เมื่อน�ามาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันแล้ว 

จะมีรอยเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงได้ 1 รอย

 1.2. ถังสามส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 18 - 190 กก. (ปริมาตรน�้า 43 - 450 ลิตร)

ประกอบด้วยส่วนหวั ส่วนก้น เช่นเดยีวกนักบัถงัสองส่วน และส่วนกลางจะเป็นรปูทรงกระบอกเช่ือมประกอบกนัเป็นถงั 

ส�าหรับส่วนกลางท�าด้วยเหล็กแผ่นม้วนมีรอยเชื่อมได้ 1 รอย เป็นเส้นตรงขนานไปกับแนวแกนของถัง 

การประกอบถังสามส่วนจะท�าให้ได้ถังที่มีปริมาตรมากตามต้องการ

ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษัทผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน และมีความหนา 

แตกต่างกันตามแบบที่แต่ละประเทศก�าหนด ในขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความส�าคัญกับการวิจัย คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

ท�าให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2556 บริษัทได้พัฒนาถังน�้าหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) 

ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) โดยบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงานแห่งที่ 3 ของโลก 

ที่ได้รับการรับรองในการผลิตถังชนิดน้ี ถังน�้าหนักเบาต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในกระบวนการผลิต เนื่องจากผลิตจากเหล็ก

ชนิดพิเศษ มีความหนาน้อยกว่าเหล็กปกติ แต่ความคงทนแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กปกติ จึงท�าให้ถังแก๊สมีน�้าหนักเบากว่าปกต ิ

ถึง 40% จึงเหมาะแก่การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และในปีเดียวกันบริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้ ขนาดบรรจ ุ

1.05 ปอนด์ ซึง่เป็นถงัทีร่่วมกันคดิค้นวจิยักับลกูค้าในสหรฐัอเมรกิา นอกจากนีใ้นปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัได้ออกผลติภณัฑ์ถงัขนาดใหญ่ 

420 ปอนด์ (ขนาดบรรจไุม่เกนิ 450 ลติร) ซึง่เป็นถงัขนาดใหญ่ทีส่ดุ ทีส่ามารถเคลือ่นย้ายได้ ถงัประเภทนีท้�าให้ประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล 

สามารถเข้าถงึการใช้แก๊สได้มากขึน้ และยงัใช้ในอตุสาหกรรม ซึง่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัจากการใช้ ทดแทนการจัดเก็บถงัขนาดเลก็หลายใบ 

ลดพื้นที่การจัดเก็บ และลดค่าดูแลรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย

2. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับรถยนต์ แบ่งออกเป็น

2.1 ประเภทรปูทรงแคปซูล (Cylindrical) แบ่งเป็นแบบถงัสองส่วนและถงัสามส่วนเหมอืนถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวส�าหรบัหงุต้ม 

โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบวาล์วแยกส่วนและวาล์วร่วม

2.2 ประเภทรูปทรงยางรถยนต์ (Toroidal) ขนาดบรรจุตั้งแต่ 33 - 72 ลิตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 2.2.1 แบบข้อต่อส�าหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านใน

    ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นโดมส่วนบนและล่าง มรีอยเชือ่มประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ข้อต่อส�าหรบั

    ประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านวงในของถัง
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 2.2.2 แบบข้อต่อส�าหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอก

    ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นโดมส่วนบนและล่าง มรีอยเชือ่มประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ข้อต่อส�าหรบั

    ประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ประกอบอยู่ด้านวงนอกของถัง

3. ถงัทนความดนัต�า่อืน่ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรม และกลุม่ลูกค้าเฉพาะทาง เช่น ถังส�าหรบัใช้เป็นชิน้ส่วนรถยนต์ 

ถงัเมททลิโบรมายด์ ถังส�าหรับบรรจสุารท�าความเยน็ ถงัคลอรนี/แอมโมเนยี ถงัแก๊สส�าหรบัรถยก และถงัเปลีย่นน�า้มันเครือ่ง 

โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 7-133 ลิตร เป็นต้น

4. บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถัง

 บริการทดสอบความสมบูรณ์ของถังแก๊สทุกๆ 5 ปี ตามที่กฎหมายก�าหนด และซ่อมถังที่เสื่อมสภาพ เช่น สี หูถัง ขาถัง 

โดยส่วนใหญ่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบถังตามคุณสมบัติต่างๆที่ลูกค้าก�าหนด

ส�าหรับในประเทศไทย ถังทนความดนัของบรษิทัได้รบัการออกแบบและรบัรองตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของประเทศไทย 

(Thai Industrial Standard–TIS)

นอกจากนีบ้รษิทัในฐานะผูผ้ลติชัน้น�า้ ทีมี่ความเป็นเลศิในด้านคณุภาพและความมปีระสทิธภิาพของการด�าเนนิงานภายในองค์กร 

ท�าให้บริษัทได้รับการรบัรองมาตรฐานสากลทีอ่งค์กรธรุกิจทัว่โลกให้ความส�าคัญ รวมถงึการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศ 

อื่นๆทั่วโลก โดยแบ่งตามทวีปได้ดังนี้

ทวีป มาตรฐาน
ทั่วไป • มาตรฐานสากล (ISO)
ทวีปอเมริกา • มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT) 

• มาตรฐานประเทศแคนนาดา (TC)
• มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (MPETRO)
• มาตรฐานประเทศเปรู (TIPO)

ทวีปเอเชีย • มาตรฐานประเทศสิงคโปร์ (SS)
• มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI) 
• มาตรฐานประเทศไต้หวัน (NFA)
• มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PNS) 
• มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI) 
• มาตรฐานประเทศศรีลังกา (SLS)
• มาตรฐานประเทศเกาหลี (KSB) 
• มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PS)

ทวีปออสเตรเลีย • มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)
ทวีปยุโรป • มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) 

• มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS) 
• มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED)

ทวีปแอฟริกา • มาตรฐานประเทศเคนย่า (KSISO)
• มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC) 
• มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต้ (SABS)
• มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS)
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2. นโยบ�ยก�รผลิต 
ดังที่กล่าวไว้ในข้อมูลสรุปของบริษัท ถังทนความดันต�่าของบริษัทแบ่งเป็น ถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า 

และถังที่ ผลิตภายใต ้ เค ร่ืองหมายการค ้าของ “SMPC” ในส ่วนถังที่ ผ ลิตภายใต ้ เครื่ องหมายการค ้าของลูกค ้า 

ซึ่งเป ็นการขายส่วนใหญ่ของบริษัทน้ัน เป ็นถังที่ผลิตให ้บริษัทผู ้ค ้าแก ๊สและน�้ามันขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีรูปแบบของ 

ถังแก๊สแตกต่างกันตามข้อมูลจ�าเพาะ ข้อก�าหนดและการออกแบบของแต่ละบริษัท ทั้งน้ีรวมถึงถังทนความดันต�่าอ่ืนๆ 

ที่ใช้ในลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น ถังคลอรีน และ ถังแอมโมเนีย เป็นต้นด้วย ดังนั้นในการผลิตถังดังกล่าวจะเป็นไปตามค�าสั่งซื้อของ

ลูกค้าในแต่ละครั้ง

3. กำ�ลังก�รผลิต (Production Capacity)
บริษัทมีก�าลังการผลิตและอัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Utilization Rate) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ หน่วย ปี 2558* ปี 2559 ปี 2560**

ก�าลังการผลิต ล้านใบ 6.2 6.2 7.7

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต % 74% 93% 89%

* ปี 2558 ก�าลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 ล้านใบ/ปี จากการปรับปรุงอาคารโรงงานและประสิทธิภาพเครื่องจักรในปี 2557

** ปี 2560 ครึ่งปีแรกของปีก�าลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้านใบ/ปี และครึ่งปีหลังของปีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 ล้านใบ/ป ี

    ท�าให้ค่าเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 7.7 ล้านใบ/ปี

4. โครงสร้�งร�ยได้
บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์ คือ ถังทนความดันต�่าขนาดต่างๆกันตั้งแต่ 0.45 – 190 กก. (0.9 – 450 ลิตร) โครงสร้างของรายได้

แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ประเภท
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ตลาดในประเทศ 168.24 6 193.47 6 239.98 6

ตลาดต่างประเทศ 2,657.64 94 3,275.53 94 4,086.82 94

รวม 2,825.88 100 3,469.00 100 4,326.80 100

ทั้งนี้บริษัทมีลูกค้าเอกชนรายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการขายเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม จ�านวน 1 ราย 

5. ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน
5.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บรษัิทมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกั อนัได้แก่ บรษิทัผู้ค้าน�า้มนัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก และบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ 

และลูกค้าซึ่งน�าเข้าถังแก๊สเพื่อขายต่อให้กับผู้ค้าแก๊สรายย่อยในแต่ละประเทศ 

ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการขายส่วนใหญ่ได้ 2 แบบ คือ 

1) การขายแบบเข้าร่วมประมลู ลกูค้าประจ�า และลูกค้าทีท่�าสัญญาซือ้-ขายล่วงหน้าระยะยาว ปกตจิะมกี�าหนดระยะเวลา 

ส่งสนิค้าแน่นอน โดยเบ้ืองต้นลกูค้าจะมกีารก�าหนดคณุสมบติัเพือ่คัดกรองผูป้ระกอบการทีจ่ะเป็นคูค้่า หรอืเข้าร่วมประกวดราคา 

โดยพิจารณาจากศักยภาพและประสบการณ์ของผู้ผลิตเป็นส�าคัญ 

2) ลกูค้าจร หรอื ลกูค้าทีส่ัง่ซือ้เป็นครัง้คราว โดยปกตจิะเป็นลกูค้าใหม่ทีต่ดิต่อเข้ามาทางบรษิทั หรอืเป็นลกูค้าในพืน้ทีใ่หม่ 

ที่ฝ่ายขายไปติดต่อเสนอราคา

29บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



5.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขันในปีที่ผ่านมา

          ตลาดภายในประเทศ 

ตลาดถงัแก๊สหงุต้มในประเทศส่วนใหญ่เป็นงานประมลู ขนาดถงัแก๊สทีใ่ช้ในประเทศประกอบด้วยขนาด 4 ก.ก. 7 ก.ก. 

และ 15 ก.ก. ส�าหรับถังสองส่วน และ 48 ก.ก. ส�าหรับถังสามส่วน โดยถังสองส่วนขนาด 15 ก.ก. มีความต้องการใช้มาก

ที่สุดเพราะเป็นขนาดที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไป ในปีนี้ตลาดถังแก๊สหุงต้มในประเทศมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน 

ตลาดถังแก๊สรถยนต์ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากราคาน�้ามันยังทรงตัว ท�าให้ลูกค้าต้องการถังรถยนต์ เพื่อทดแทนถัง

เดิมที่เสื่อมสภาพ

ตลาดถังอื่นๆ ได้แก่ ถังแอมโมเนีย ถังส�าหรับบรรจุสารหล่อเย็น เป็นต้น มีค�าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้เติบโต

มากเนื่องจากเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม

ปัจจบุนัลกูค้าในประเทศทีส่�าคัญได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท), เวร์ิดแก๊ส และผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7 รายอืน่ๆ 

ผู้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ เป็นต้น โดยลักษณะการจ�าหน่ายเป็นการขายตรง 

ตลาดต่างประเทศ 

ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันายงัคงเป็นตลาดทีม่คีวามต้องการถงัแก๊สเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี 

ตามสภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรโลก ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังมีอัตราการใช้แก๊สต่อประชากร 

ในระดบัทีต่�า่มาก เมือ่เทยีบกับกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว เช่น ยโุรป และอเมรกิา เนือ่งจากความไม่พร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

เช่น ถนนซึ่งเป็นการคมนาคมหลักที่ใช้ขนถ่ายแก๊สจากท่าเรือไปที่คลังเก็บแก๊สและโรงบรรจุแก๊ส ใช้ในการขนส่งถังแก๊ส

ที่บรรจุแล้วไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ห่างไกลออกไปยังมีไม่เพียงพอ ท�าให้โรงบรรจุแก๊ส และคลังเก็บแก๊ส จึงจ�ากัดอยู่ในเฉพาะ

พื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

อย่างไรกต็ามจากการตดิตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกจิและการลงทนุในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายพบว่า เพือ่รองรบัเศรษฐกจิทีข่ยาย

ตวัอย่างมาก รฐับาลได้ให้ความส�าคญัต่อการลงทนุในระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานของประเทศอย่างต่อเนือ่งทกุปี นอกจากนี้ 

องค์กรอสิระทัว่โลกทีร่ณรงค์เรือ่งภาวะโลกร้อน (Global Warming) และสนบัสนนุการใช้พลังงานทีไ่ม่เป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม 

ได้ให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่ประเทศก�าลงัพฒันาทีข่าดแคลนพลังงาน ให้ใช้แก๊ส LPG แทนการใช้เช้ือเพลิงแบบดัง้เดมิ 

และเข้มงวดเรือ่งการห้ามตดัไม้เพือ่ท�าฟืน นโยบายสนนัสนนุจากภาครฐั ซึง่เอือ้อ�านวยต่อการลงทนุของทางภาคเอกชนและ 

เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค ปัจจยัเหล่านีส่้งผลให้บรษิทัผู้ค้าแก๊สและน�า้มันระดบัโลกขยายการลงทนุในคลังเกบ็แก๊ส โรงบรรจแุก๊ส 

และเรือบรรทุกแก๊สเพิ่มเติมไปยังประเทศก�าลังพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ปี นี้มีการลงทุนเพิ่มเติมในระดับโครงสร้าง 

พ้ืนฐานอย่างมนียัส�าคญัในหลายประเทศ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่ออปุสงค์ และอปุทานของตลาดทัง้ในทวปีเอเชยีและทวปีแอฟรกิา 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่ยังคงมีอัตราการบริโภค LPG ต่อประชากรน้อย บริษัทคาดว่าจะยังคงมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลที่ดีต่อยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตของบริษัท

ปัจจยัอืน่ทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อความต้องการใช้ถงัแก๊ส คอื ประมาณ 2-3 ปีทีผ่่านมา ราคาแก๊ส LPG ซึง่เป็นหนึง่ในผลติภณัฑ์

ปิโตรเลียมลดลงตามราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้แก๊สได้มากขึ้น 

ถงึแม้ว่าในปีนีร้าคาแก๊ส LPG จะปรบัเพิม่สงูข้ึนจากปีก่อน แต่ความต้องการการใช้แก๊สกม็ไิด้ลดลง เนือ่งจากพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป กล่าวคอื การใช้แก๊สสะดวก สบายและปลอดภยัต่อสขุภาพมากกว่าการใช้พลงังานจากฟืนแบบดัง้เดมิ 

ท�าให้ยงัคงความต้องการใช้แก๊สอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีน้โยบายของรฐับาลในประเทศต่างๆ เช่น บางประเทศในแถบเอเชยีใต้ 

รัฐบาลประกาศเปลีย่นการใช้พลงังานในการหงุต้มจากแก๊สธรรมชาต ิ(NGV) ทีส่่งมากับท่อแก๊สซ่ึงมค่ีาใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาสงู 

เป็นแก๊ส LPG จากถังแก๊สซึ่งมีค่าใช่จ่ายในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ต�่ากว่ามาก ท�าให้ความต้องการถังแก๊สจากประเทศ 

ในแถบดงักล่าวมคีวามต้องการเพิม่สงูอย่างก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมาและคาดว่าจะสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งไปในอนาคต 

รายงานประจำาปี 256030



ซึง่ส่งผลดต่ีอยอดขายของบรษิทั กอปรกบัภาครฐัในหลายประเทศมนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ประชาชนใช้แก๊สเพิม่ขึน้ 

โดยการออกกฎหมายหรือด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม และแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม เช่น 

การแจกจ่ายถังแก๊สให้กับประชาชน หรือการชดเชยด้านราคาบางส่วน ซึ่งท�าให้กลุ่มผู้บริโภคที่รายได้น้อยสามารถเข้าถึง 

แก๊ส LPG ได้มากขึ้น จึงส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของตลาดถังแก๊สซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุแก๊ส LPG

นอกจากนี ้ปัจจยัอืน่ทีม่ผีลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดของประเทศทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ เสถยีรภาพทางการเมอืง 

เนือ่งจาก นกัลงทนุส่วนใหญ่ เป็นบรษิทัน�า้มนัและผูค้้าแก๊สระดบัโลก ซึง่เป็นบรษิทัข้ามชาต ิเช่น ประเทศจากกลุม่สหภาพยโุรป 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผลกระทบต่อการชะลอค�าสั่งซื้อจากลูกค้า

อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงยดึแนวทางด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์เดมิทีช่่วยให้บรษิทับรหิารงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ท�าให้บริษัทยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ อีกทั้งยังเพิ่มความพยายามในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ 

ในภมูภิาคเดมิให้เพิม่มากข้ึน โดยลูกค้าหลกัยงัคงเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศในแถบทวปี เอเชีย แอฟรกิา อเมรกิา ออสเตรเลยี 

และยุโรป

ลักษณะการจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศมีทั้งงานประมูล การขายตรง และขายผ่านบริษัทตัวแทน เนื่องจากผู้ค้า 

ถังแก๊สในประเทศนั้นๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติต้องการมีบริษัทตัวแทนท้องถิ่นเพื่อติดต่อประสานงาน ซึ่งจะช่วย

ท�าให้บริษัทลดภาระทางเอกสารและง่ายต่อการวางแผนการจ�าหน่าย รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลัง

6. ภ�วะอุตส�หกรรมและสภ�พก�รแข่งขัน
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ (Key Success Factors) 

ปัจจยัท่ีท�าให้บรษิทัสามารถด�าเนนิธรุกิจด้วยความมัน่คงมายาวนานกว่า 37 ปีนัน้ นบัได้ว่าบรษิทัมจีดุเด่นในเรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

1. คณุภาพของสนิค้าทีผ่ลติได้ตรงตามมาตรฐานทีลู่กค้าก�าหนด มคุีณภาพด ีด้วยราคาทีส่มเหตสุมผล พร้อมทัง้การจดัส่งตรงเวลา 

เนื่องจากความต้องการใช้แก๊สจะมีมากเป็นบางช่วงเวลาซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ช่วงฤดูหนาว 

หรือช่วงเทศกาลส�าคัญต่างๆ การผลิตและจัดส่งที่ตรงเวลาของบริษัทท�าให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสในการจ�าหน่ายแก๊สในช่วง

เวลาดังกล่าว

2. ความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทและขนาด เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ 

(Semi-Automatic) ท�าให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในที่เดียว (One-Stop Service) คือ 

สามารถผลติได้ตัง้แต่ถงัขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ ซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้าท�าให้ไม่ต้องสัง่ซือ้กบัผูผ้ลติหลายราย 

ดงันัน้บรษิทัจงึเป็นผูผ้ลติรายแรกๆทีล่กูค้านกึถงึ นอกจากนีบ้รษิทัได้ปรบัปรงุประสทิธภิาพและเพิม่เครือ่งจกัรอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อขยายก�าลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

3. บริษทัได้ปรบัปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทัง้วจิยัและพฒันากระบวนการผลิตโดยการคิดค้นและน�าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใช้ใน 

การผลิตอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้เพิ่มขึ้น การควบคุมคุณภาพให้ได้สม�่าเสมอ 

การบริหารต้นทุนให้ต�่าลง การประหยัดพลังงาน และลดความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมใน

อนาคต อีกทั้งค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทมีการติดตามและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเน่ือง โดยน�าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

จากลกูค้ามาใช้ในการปรับปรงุและพฒันาผลติภณัฑ์และการบรกิารอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือสนองตอบความต้องการของลกูค้าให้มากขึน้ 

ท�าให้กลุ่มลูกค้าเดิมยังให้ความไว้วางใจ และส่ังซ้ือเข้ามาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล

ท�าให้สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นด้วย
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ตลาดถงัแก๊สโลกเป็นตลาดทีจ่�าหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้าของลกูค้า บรษิทัผูค้้าน�า้มันและแก๊สระดบัชาติ เช่น Total, Shell, 

Exxon Mobil และกลุม่ผูค้้าแก๊สระดบัท้องถ่ินในแต่ละประเทศนัน้ๆ ซึง่มอี�านาจในการต่อรองมาก ท�าให้สภาวะการแข่งขนัในตลาดนีส้งู 

โดยผู ้ผลิตนั้นประกอบด้วยผู ้ผลิตมากราย ท้ังรายใหญ่ที่มีก�าลังการผลิตเพียงพอต่อการจ�าหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ 

และผู้ผลิตรายย่อยท่ีมีก�าลังผลิตเพียงพอแค่จ�าหน่ายในประเทศนั้นๆ ท�าให้ภาพรวมการแข่งขันเน้นเรื่องของราคาเป็นส�าคัญ 

โดยปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อโอกาสในการแข่งขนั คอื ค่าขนส่ง การตัง้ก�าแพงภาษนี�าเข้าจากประเทศผูน้�าเข้า รวมทัง้การตัง้เง่ือนไข

ด้านเทคนิคในการตรวจสอบบางประการเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีก่อนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลในหลายๆประเทศได้มีการรณรงค์และออกนโยบายซ่ึงเอื้ออ�านวย

ต่อการลงทุนของภาคเอกชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น การลดอัตราภาษีน�าเข้าถังแก๊ส โดยเฉพาะในประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาซึ่งภาครัฐไม่สามารถรองรับอุปสงค์ที่เติบโตได้เพียงพอ จึงมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบการค้าแก๊ส 

ท�าให้มีผูค้้าแก๊สระดบัท้องถิน่รายใหม่เพิม่มากขึน้ จงึเป็นโอกาสให้บริษทัเข้าไปเสนอขาย หรอืผูค้้าแก๊สตดิต่อเข้ามาเพือ่สัง่ซือ้ถงัแก๊ส 

เพิ่มมากขึ้น

ส่วนการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศนัน้ ในปัจจบุนัมโีรงงานผลิตถงัแก๊สในประเทศรายส�าคัญทีส่ามารถผลิตถงัแก๊สได้ตาม

มาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรมของประเทศไทยเพยีง 4 โรงงาน โดยบรษิทัเป็นผูผ้ลติในประเทศรายใหญ่ทีส่ดุ ซึง่มกี�าลงัการผลติ 

ที่ 8.2 ล้านใบ/ปี

การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่

ถงึแม้ว่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลติถงัแก๊สจะสงู แต่การเข้ามาของคูแ่ข่งรายใหม่นัน้ เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได้ค่อนข้างยาก 

เนื่องจากถังแก๊สเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยซึ่งต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่แต่ละประเทศก�าหนด 

ซึ่งการจะขอการรับรองตามมาตรฐานของแต่ละประเทศนั้น มีขั้นตอนและใช้เวลาในการด�าเนินการค่อนข้างนาน 

นอกจากน้ีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นบริษัทน�้ามันระดับโลกจะพิจารณาเรื่องชื่อเสียง และประสบการณ์ในธุรกิจควบคู่ไปกับ 

การพจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งต้นด้านมาตรฐาน ก�าลงัการผลิต ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิทีม่ัน่คง เพือ่ให้แน่ใจว่าผู้ผลติ

จะสามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามก�าหนดที่ตกลงไว้

อำานาจการต่อรองของผู้ซื้อ 

วัตถุดิบหลักที่ซื้อเพื่อใช้ในการผลิต คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ซ่ึงมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น  และราคาสามารถอ้างอิงได้กับดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก 

(Steel Price Index) บรษิทัจงึไม่ได้รบัผลกระทบจากการมผีูข้ายน้อยรายและการขาดแคลนวตัถดุบิ นอกจากนีก้ารซือ้วตัถดุบิอืน่ๆ 

แต่ละรายการ บริษัทจะมีรายช่ือกลุ ่มผู ้ขายท่ีมีคุณภาพไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ 

จึงท�าให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

รายงานประจำาปี 256032



7. ทิศท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ
จากวิสยัทศัน์ของบรษิทั “บรษิทัฯมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมการผลิตถงัแก๊สของโลกอย่างยัง่ยนื” กอปรกบัการด�าเนนิงานและ 

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจถังแก๊สมากกว่า 37 ปี ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตถังแก๊สชั้นน�าติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก และเป็น 

อันดับ 1 ในทวีปเอเชีย บริษัทสามารถรักษาความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊สมาได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยคณะผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิทัได้ร่วมกันก�าหนดกลยทุธ์เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารได้น�าไปจดัท�าเป็นแผนงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

• กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องมีคุณภาพดีและตรงตามข้อก�าหนดของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

มีการควบคุมและตรวจสอบทุกข้ันตอนจากพนักงานที่มีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัท

ยังสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายขนาด ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาสินค้าที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล 

สอดคล้องกบัราคาตลาด ซึง่เป็นการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าเมือ่เปรยีบเทยีบราคาสนิค้าของบรษิทักบัคู่แข่งในระดบัเดยีวกนั 

ท�าให้บริษัทได้รับค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและในระยะยาว

• กลยุทธ์ทางด้านการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว

บริษัทมีนโยบายด�าเนินงานด้วยความซื่อตรง โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และตรงตามความจริงแก่ลูกค้า

ทุกราย นอกจากน้ียังได้พิจารณาถึงวัฒนธรรมในการท�างานและลักษณะนิสัยของลูกค้าแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทุกกลุ่มและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะส้ันและระยะยาว บริษัทจึงจัดสรรทีมงานฝ่ายขาย

และการตลาดทีม่ปีระสบการณ์กบัลกูค้าแต่ละภูมภิาคดแูลลูกค้าเหล่านัน้ และจดัให้ม ีCustomer Visit/Company Visit 

โดยจัดแผนการเดินทางให้ทีมขายออกเยี่ยมลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ หรือเชิญลูกค้าเหล่านั้นมาเยี่ยมชมบริษัท 

เพือ่เสนอแนะข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ รบัฟังความคดิเหน็จากลกูค้าเพือ่น�ามาปรบัปรงุแก้ไข พร้อมกบัเรยีนรูแ้ละสร้างความ

คุ้นเคยกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน

• กลยุทธ์หลังการขาย

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บริษัทยังครองความเป็นผู้ผลิตชั้นน�าตลอดมา คือ บริการหลังการขายที่ดี รวดเร็ว มีความรับผิดชอบ 

และเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีระบบวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• กลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า (Diversification)

บริษัทเน้นสร้างความหลากหลายให้กับฐานลกูค้าของบรษิทั เพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิจากฤดกูาลและความผนัผวนจากเศรษฐกิจโลก 

หากเกิดการชะลอค�าสั่งซ้ือจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง บริษัทยังคงมีค�าส่ังซื้อจากประเทศ

หรือภูมิภาคอื่นมาทดแทน

• กลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development)

หนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ซ่ึงผู้บริหารได้ก�าหนดไว้ในแผนงาน เพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือบริษัทสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และ
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เชี่ยวชาญโดยได้จัดตั้งคณะท�างานท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ทัง้ในส่วนของการปรบัปรงุต่อยอดผลติภณัฑ์เดมิ และการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มคุีณภาพและความหลากหลายมากยิง่ขึน้ 

โดยค�านึงถึงเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

 

• กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทฯมุ ่งมั่นที่จะเป็นผู ้น�าในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊สของโลกอย่างยั่งยืน” 

เพ่ือทีจ่ะบรรลเุป้าหมายดงักล่าว บรษัิทจงึพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ทัง้ด้านการบริหารจดัการ 

กระบวนการท�างาน การผลติ การจดัส่งผลติภัณฑ์และการบรกิารลูกค้าหลังการขาย พร้อมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรูเ้หล่านัน้ 

สูบ่คุคลากรของบรษิทัผ่านการฝึกอบรมและให้ความส�าคัญกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 

ที่มุ ่งเน้นการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนโดยรอบ เพื่อพัฒนา 

ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทางกลยุทธ์สีเขียว 

โดยการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การวิจัยและสร้าง

นวตักรรมทางด้านผลติภณัฑ์ และการสร้างความตระหนกัรูช้มุชนในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัใช้เทคนคิการบรหิารห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) เพือ่การจดัระบบงานให้มคีณุภาพ 

มาร่วมก�าหนดนโยบายการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านต้นทุนต่อระบบโดยรวมดังนี้

• นโยบายการเพิ่มอัตรากำาไรขั้นต้น 

บริษทัมนีโยบายบรหิารงานจดัซือ้ โดยจัดหาวัตถดุบิทีม่คุีณภาพจากแหล่งทีม่ต้ีนทนุต�า่และจดัหาในปรมิาณทีเ่พยีงพอ 

ต่อความต้องการ ลดต้นทุนที่ไม่เกิดคุณค่าเพื่อให้มีต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย

ที่จะเพิ่มยอดขายหรือประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดที่สามารถท�าก�าไรได้ดีอีกด้วย

• นโยบายบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

บริษทัมนีโยบายควบคมุปรมิาณการสัง่และจดัเกบ็วตัถดุบิหลกัให้เพียงพอต่อแผนการผลติ สอดคล้องต่อแผนการขาย 

และความต้องการของตลาด เพื่อลดค่าเสียโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหากมีวัตถุดิบไม่เพียงพอส�าหรับการผลิต 

อีกท้ังยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลัง และลดความเส่ียงการผันผวนของราคาเหล็กที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต

• นโยบายควบคุมและพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 

เพื่อรักษาระดับมาตรฐานและเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มอัตราผลผลิตและลดอัตราการ

สูญเสียท่ีก่อให้เกิดงานท่ีต้องน�ากลับไปท�าใหม่ (Rework) และของเสีย (Scrap) ให้น้อยที่สุด ตลอดจนการวางแผน

ก�าลังพลให้มปีระสทิธภิาพและเพยีงพอต่อความต้องการ ลดการใช้พลังงานทีไ่ม่มปีระสิทธภิาพ รวมถงึปรบัปรงุพฒันา

กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำาปี 256034



• นโยบายเกี่ยวกับระบบจัดส่ง 

บรษิทัได้พยายามอย่างต่อเนือ่งเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบการจดัส่ง เพือ่ให้สนิค้าไปถงึมอืลกูค้าได้ทนัตามก�าหนด 

และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด โดยการน�าระบบ e-document system มาใช้ในการประสานงาน ติดตาม 

และควบคุมเอกสารภายใน กับฝ่ายต่างๆ เพื่อวางแผนการจัดส่งด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บรษิทัเช่ือว่าการพฒันาบคุลากร เป็นปัจจยัส�าคัญต่อความส�าเรจ็ขององค์กรในระยะยาว หลกัการในการพฒันาบคุลากร

ขององค์กรนัน้จะมกีารวางแผนให้เช่ือมโยงกบัสมรรถนะหลกั (Competencies) ทีส่�าคญัต่อการสร้างผลลพัธ์ตามเป้าหมาย 

และมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเตบิโต และก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึง่ท�าให้การวางแผนการพฒันาบคุลากรมปีระสิทธภิาพ 

และส่งผลลพัธ์ต่อผลการปฏบิตังิานอย่างแท้จรงิ นอกจากนีย้งัเล็งเหน็ความส�าคัญของการพฒันาความรู้เฉพาะสายอาชพี 

ความรู้ด้านการบริหารจัดการและทักษะทั่วไป (Soft Skills) และตามระดับต�าแหน่ง เพื่อเป็นการยกระดับความรู้

ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอีกด้วย

• นโยบายการบริหารงานทั่วไป

บริษัทเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร เพื่อลดความสูญเสียทั้งทางด้านทรัพยากรและทางด้านเวลา 

โดยลดกระบวนการและขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น 

สภาพการแข่งขันในอนาคต

• สภาพการณ์ของตลาดโดยรวมคาดว่าจะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งตามจ�านวนประชากรและจ�านวนครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ในภมูภิาคต่างๆ 

และเติบโตจากราคาน�้ามันปิโตรเลียมที่ลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในปีนี้ราคาน�้ามันจะเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการได้เปลี่ยนจากการใช้ฟืนหรือถ่านมาใช้แก๊ส ซึ่งมีความสะดวกสบาย 

มากกว่าเดิมท�าให้ความต้องการใช้แก๊สยังมีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตมากขึ้น 

เมื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างคลังจัดเก็บและโรงบรรจุแก๊สในประเทศเหล่านั้นแล้วเสร็จ  

ดังเช่นปีน้ีท่ีการเติบโตของอุปสงค์และอุปทานท่ีเห็นได้ชัดเจนในแถบทวีปเอเชียและแอฟริกา ส่วนสภาพการณ์ 

ของตลาดในประเทศคาดว ่าใกล ้ เคียงกับป ีก ่อน นอกจากน้ีการร ่วมมือกันของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 

ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบ 

ความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจความต้องการของตลาด หรือการร่วมมือกันพัฒนา

ผลติภณัฑ์กับลกูค้าดังเช่นในปี 2556 บรษิทัประสบความส�าเรจ็ในการผลติถังน�า้หนกัเบา ( Light weight Cylinder) เป็นรายแรก 

ในเอเชยี และเป็นรายที ่3 ของโลก ซ่ึงได้รับการรบัรองมาตรฐานสหภาพยโุรป (EN) แล้ว และออกผลติภณัฑ์ ถงั 1.05 ปอนด์ 

ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อสนับสนุนการลดปัญหาขยะและ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีลูกค้าส่ังเข้ามาต่อเนื่องสม�่าเสมอ และในปี 2560 นี้ถังแก๊สกระป๋อง 1.05 ปอนด์ 

ยังได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมใการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ที่เป็นมิตรกับlส่ิงแวดล้อม ล่าสุด 

ปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ถัง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังบรรจุแก๊สแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่ท่ีสุด 

ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีและคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต  

ด้วยกลยุทธ์ในการแข่งขัน ปรัชญาและนโยบายในการบริหารดังกล่าวข้างต้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตถังแก๊สชั้นน�า 

ได้รบัการคดัเลอืกและเชญิเข้าประกวดราคาอยูเ่สมอ ท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่า บรษิทัจะยังคงรกัษาฐานลกูค้าเดมิ และสามารถขยายฐาน

ลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง โดยเป้าหมายหลักในระยะสั้น คือการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆได้เพิ่มข้ึน รวมถึงการขยาย

ตลาดและฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

35บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ปัจจัยความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารได้มีการจัดการและบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ  

กล่าวคือร่วมกันในกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ต้น การวางแผนร่วมกัน การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม (common strategy) 

และการแบ่งบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ พร้อมกบัการร่วมกนัท�าหน้าทีอ่ย่างผสมกลมกลนื และยงัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ 

COSO Enterprise Risk Management พร้อมทัง้พจิารณาถึงความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยมวีตัถปุระสงค์ 

หลักให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยฝ่ายบรหิารได้ตดิตามด�าเนนิการตามแผนงานจดัการความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอ และรายงานผลให้คณะกรรมการบรหิารรบัทราบ

เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่คณะกรรมการจะได้ร่วมกนัพจิารณาความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร หรอืรายงานเมือ่มเีหตกุารณ์บ่งชีท้ีส่�าคญัเพือ่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะได้ประเมนิและตดิตามผลการบริหาร

จดัการความเสีย่ง พร้อมทัง้ร่วมกนักบัฝ่ายจดัการในการปรับปรงุแผนงานบรรเทาความเสีย่งให้เป็นปัจจบุนัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง 

ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาต่อไป

1. คว�มเสี่ยงจ�กก�รไม่ได้รับชำ�ระหนี้ต�มข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย
ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทต้องช�าระหน้ีค�้าประกันให้แก่บริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

และผู้ค�้าประกันร่วมทั้ง 2 ราย ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ข้อ 1.1 นั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 จึงมีมติให้บริษัทยื่นฟ้องล้มละลายลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และฟ้องแพ่งผู้ค�้าประกัน 

ร่วม 2 ราย คือ นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร และกองมรดกนายสุธรรม โดยมีรายละเอียดและผลของแต่ละคดีดังนี้

1) คดีฟ้องล้มละลายลูกหนี้บริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด บริษัทได้ยื่นฟ้องเม่ือวันที่ 8 มี.ค. 2556 โดยมีมูลฟ้องรวม 

583.03 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันที่ศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 โดยเม่ือวันที่ 

20 มนีาคม 2557 ศาลล้มละลายกลางมคี�าพพิากษาให้ บรษิทั เหล็กสหมติร จ�ากดั ล้มละลาย และเมือ่วนัที ่24 ม.ิย. 2558 

ศาลสั่งให้ได้รับช�าระหน้ีจาก บริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินตามมูลฟ้องที่ 583.03 ล้านบาท และ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์จ�านวน 0.13 ล้านบาท และปิดคดี รวมระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี 4 เดือน

2) คดฟ้ีองแพ่งผูค้�า้ร่วม 2 ราย บรษัิทได้ยืน่ฟ้องเมือ่วนัที ่19 ม.ีค. 2556 โดยมมีลูฟ้องแต่ละรายเท่ากบั 196.05 ล้านบาท ประกอบ

ด้วยเงนิต้นและดอกเบีย้จนถึงวนัทีฟ้่อง ณ วนัท่ี 19 ม.ีค. 2556 รวมทัง้ส้ิน 392.10 ล้านบาท โดยเม่ือวนัที ่11 มถุินายน 2557 

ศาลแพ ่งมีค�าพิพากษาให ้ลูกหน้ีตามภาระค�้ าประกันร ่วมดังกล ่าวช�าระหนี้บางส ่วนให ้บริษัท แต ่บริษัท

พิจารณาว่าควรจะได้รับช�าระหนี้เป็นจ�านวนเงินตามมูลฟ้อง บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลแพ่ง 

ต่อมาวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษาให้บริษัทได้รับช�าระหนี้เต็มจ�านวนตามมูลฟ้องจากจ�าเลย 

ทั้ง 2 ราย และเมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับหมายส�าเนาฎีกาและส�าเนาค�าร้องขอทุเลาการบังคับคด ี

ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 ซ่ึงจ�าเลยท้ังสองได้ยื่นไว้ต่อศาล ซึ่งทนายของบริษัทได้ด�าเนินการยื่นค�าแก้ฎีกาและ 

ค�าคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลแพ่ง และศาลได้มีค�าสั่งรับค�าแก้ฎีกาและค�าคัดค้านฯเรียบร้อยแล้ว 

เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 และเม่ือวนัที ่15 พฤศจกิายน 2560 ทีผ่่านมา ศาลฎกีาพพิากษายนืตามค�าพพิากษาศาลอทุธรณ์ 

คอื ให้บริษทัได้รบัช�าระหนีเ้ตม็จ�านวนตามมลูฟ้องจากจ�าเลยทัง้ 2 ราย ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการสบืหาทรพัย์สนิของจ�าเลย 

ทั้ง 2 เพื่อการบังคับคดีและน�าเงินมาช�าระหนี้ให้แก่บริษัทต่อไป

รายงานประจำาปี 256036



แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมากในการเรียกช�าระคืนหนี้ดังกล่าวข้างต้นในอดีต บริษัทจึงตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

เต็มจ�านวนแล้วในงบการเงิน อย่างไรก็ตามหากการสืบทรัพย์ของจ�าเลยและการด�าเนินการบังคับคดีตามข้ันตอนทางกฎหมายสิ้น

สุด บริษัทจะบันทึกทรัพย์สินที่ได้รับช�าระคืนในส่วนของรายได้อื่นและเปิดเผยในงบการเงินต่อไป

2. คว�มเสี่ยงที่จะต้องชำ�ระค่�เสียห�ยจ�กข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยคดีสิ่งแวดล้อม
เม่ือวันที่ 3 เม.ย. 58 บริษัทเจ้าของท่ีดินด้านข้างบริษัทรายหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท พร้อมทั้งจ�าเลยรายอื่นรวม 5 ราย 

เพ่ือเรียกร้องค่าเสยีหายเนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากกระบวนการผลติสนิค้าภายในโรงงานของบรษิทั เป็นจ�านวนเงนิ 130.94 ล้านบาท 

จากจ�านวนทุนทรัพย์ 201.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับจากวันที่ 1 เม.ย. 58 จนกว่าจะช�าระเสร็จ โดยศาลแพ่ง 

ได้สรุปคดว่ีาเป็นคดสีิง่แวดล้อมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2560 และต่อมาได้จ�าหน่ายคดสี�าหรบัจ�าเลยท่ี 3 4 และ 5 ในส่วนของบรษิทั

ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทประกอบกิจการเป็นไปตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงโรงงานเพิ่มเติม

ให้ดีกว่ามาตรฐานตามที่โจทก์ประสงค์ ซ่ึงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ทนายโจทก์ได้แถลงถึงผลการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ

ในฐานะคนกลางแล้วพบว่าระดับเสียงเป็นไปตามท่ีตกลง แต่ในชั้นนี้โจทก์ยังมีความประสงค์ให้มีการท�าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 

จึงขอนัดเลื่อนการพิจารณาคดีไปในวันท่ี 23 เมษายน 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายจากคดีดังกล่าว 

จึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องในงบการเงิน

3. คว�มเส่ียงจ�กก�รจัดก�รของเสียจ�กกระบวนก�รผลิต และก�รเกิดคดีคว�มด้�นส่ิงแวดล้อมในอน�คต
บริษัทมีของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตซ่ึงอาจกระทบกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กากอุตสาหกรรม, น�้าเสีย และเสียงที่

เกิดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น หากไม่ได้รับการบริหารจัดการและตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ อาจเป็นความเส่ียงที่น�าไปสู่ 

การเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

นอกจากบริษทัได้จดัตัง้ฝ่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อมและพลังงาน ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคมุและจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพอย่างสม�า่เสมอ และมหีน่วยงานฝ่ายบรหิารระบบด�าเนนิการรวบรวมกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ตดิตามสถานะในการด�าเนนิการ ในส่วนการก�าจดักากอตุสาหกรรมทีบ่รษิทัไม่สามารถบ�าบดัหรอืก�าจดัได้เองในการผลติ 

บริษัทได้ว่าจ้างบรษิทัภายนอกทีม่ใีบอนญุาตรบัรองเพือ่จดัการกบัของเสียจากการผลิตโดยเฉพาะ เพือ่ยนืยนัเจตนารมย์และความมุง่มัน่ 

ในการพฒันาและใส่ใจด้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัได้รบัการรบัรอง 

ISO 14001:2015 มาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว (โปรดดรูายละเอยีดทีห่วัข้อ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม”)

37บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



4. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน
บริษัทในฐานะผู้ประกอบการส่งออกเป็นหลัก (ประมาณ 94% ของยอดขาย 3 ปีที่ผ่านมา) มีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

จากการท�าธุรกรรมด้านการค้าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง ดังนั้นความผันผวน 

ของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบกับรายได้และก�าไรของบริษัท

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

รายได้ของบริษทัส่วนใหญ่ได้รบัเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั และบรษิทัมกีารน�าเข้าวตัถดิุบหลัก คือ เหล็กแผ่นรดีร้อนและวตัถดุบิอืน่ 

ที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศมาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทน�าเข้าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณ 

61 % ของปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงแบบ Natural Hedge ได้แก่ 

การน�ารายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินเดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายช�าระค่าวัตถุดิบที่เป็นเงินสกุลเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบ 

จากอตัราแลกเปลีย่น ส�าหรบัรายได้จากการขายทีเ่ป็นเงนิสกุลอืน่ ได้แก่ ยโูร และปอนด์สเตอร์ลงิ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรวมกนัไม่มาก 

ได้มีการติดตามดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อที่บริษัท 

จะสามารถวางแผนการเงนิ รวมทัง้ใช้เครือ่งมอืทางการเงินอืน่ เช่น การซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการรายงานแนวโน้มและสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน 

ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน

5. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รข�ดแคลนวัตถุดิบและคว�มผันผวนของร�ค�เหล็ก
เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊สคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนรวม 

มผีูผ้ลติหลายรายทัว่โลก ท�าให้ไม่มปัีญหาเรือ่งการขาดแคลนวตัถุดบิ ความผันผวนของราคาเหลก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขาย 

ต้นทุน และและก�าไรของบริษัท โดยปกติของอุตสาหกรรม การก�าหนดราคาขาย จะอ้างอิงจากดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก 

ซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้นจึงมีความเส่ียงที่บริษัทจะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายการขายและก�าไรตามประมาณการท่ีก�าหนดไว้ได้ นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเป็นงานสั่งท�าตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด 

ซึง่มรีะยะเวลาผลิตจนกระทัง่ลกูค้าได้รบัสนิค้า (Lead Time) ประมาณ 2-3 เดอืน ท�าให้ในบางช่วงราคาต้นทนุวตัถุดบิมคีวามแตกต่าง 

จากราคาขายที่ก�าหนดไว้ บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการผลิต การขาย และการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดความผลกระทบ 

จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

โดยปกตกิารสัง่ซือ้เหลก็จะเป็นราคาในช่วงเวลาเดยีวกบัขณะเสนอราคาขายสนิค้า เพือ่ลดผลกระทบจากราคาผนัผวนทีอ่าจเกดิขึน้ 

และเพ่ือประสทิธภิาพในการบรหิารการผลติ และการขาย บรษิทัจะส่ังซือ้เหลก็บางขนาดท่ีใช้เป็นประจ�าเพือ่ส�ารองเป็นสนิค้าคงคลงั 

โดยพจิารณาปริมาณสัง่ซ้ือทีเ่หมาะสมจากแผนการขาย บวกกบัการคาดการณ์ปรมิาณความต้องการของลกูค้าโดยอาศยัข้อมลูการ

สั่งซื้อในอดีตและสภาพเศรษฐกิจในขณะน้ัน นอกจากนี้บริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด 

โดยอาศัยประสบการณ์ท่ียาวนานในอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการคาดการณ์สภาวะราคาเหล็กในตลาดก่อนการตัดสินใจส่ังซื้อ 

ก่อนการการสัง่ซือ้ทกุครัง้บรษิทัเปรยีบเทียบราคาจากผูจ้�าหน่ายเหล็กหลายรายทีม่ศีกัยภาพใกล้เคียงกนัเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทัได้วตัถดุบิทีม่ี

คณุภาพตามต้องการในราคาและเงือ่นไขทีด่ทีีส่ดุ ซ่ึงการบริหารจัดการข้างต้นยงัช่วยลดความเสีย่งในเรือ่งการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าไม่ทนัเวลา 

เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ (Holding Cost) และค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อวัตถุดิบ 

(Reordering Cost) ด้วย

รายงานประจำาปี 256038



ส�าหรับการขายแบบสัญญาระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็นการขายที่มีเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาขายให้

เป็นไปตามราคาปัจจุบันของเหล็ก (Formula Price) ผลกระทบในเรื่องราคาเหล็กที่เปล่ียนแปลงจะมีไม่มากนัก ส่วนการขาย 

ระยะยาวทีม่รีะยะเวลาการส่งต่อเนือ่งนานหลายเดือน มกัเป็นค�าสัง่ซ้ือขนาดใหญ่ บรษิทัจะตดิต่อท�าสญัญาตกลงซือ้ขายเหลก็ล่วงหน้า 

กับผู้ผลิตเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้ติดตามแนวโน้มราคาเหล็กเป็นประจ�าในการประชุมทุกเดือน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย

และการซื้อวัตถุดิบได้ทันเวลา หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

6. คว�มเสี่ยงจ�กลูกค้�ร�ยใหญ่ 
บริษทัมีลกูค้ารายใหญ่ทีมี่ยอดขายคดิเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ซึง่เป็นลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มประเทศแถบเอเชยีใต้ 

ซึ่ง 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ยุติการใช้แก๊สธรรมชาติจากท่อส่งแก๊ส 

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาสูง โดยเปลี่ยนมาเป็นถังแก๊ส ประกอบกับโรงบรรจุและจัดเก็บแก๊สได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ 

ท�าให้ลูกค้าในกลุ่มประเทศน้ีมีความต้องการถังใหม่เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงในปี 2560 น้ี บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ทั้งสิ้น 

663 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ15 ของยอดขายรวม (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ทั้งสิ้น 485 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 

ของยอดขายรวม) ดังนัน้หากลกูค้ารายใหญ่ยกเลกิการซือ้หรือมคีวามต้องการถงัแก๊สลดลง อาจมผีลกระทบต่อยอดขายของบรษิทัได้ 

หากไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นทดแทนได้

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

บริษทัมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้ารายใหญ่ โดยได้รับค�าส่ังซ้ือเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง เนือ่งจากบรษิทัสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าได้เป็นอย่างดจีากคณุภาพสนิค้าท่ีดีอย่างสม�า่เสมอ การจดัส่งทีต่รงตามเวลาทีล่กูค้าก�าหนดและราคาขายทีส่มเหตสุมผล 

ท�าให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซ่ึงเป็นสิ่งที่ท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทในฐานะผู้ผลิต และเพื่อเพิ่ม 

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการวดัความพงึพอใจของลกูค้าเพือ่ปรบัปรงุสนิค้าและบริการอย่างต่อเนือ่งและ 

เน้นการให้บริการหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนีบ้ริษัทมแีนวทางป้องกนัความเส่ียงโดยเน้นเพิม่ยอดขายในตลาดทีม่ศัีกยภาพ 

ทัง้ตลาดทีม่อียูเ่ดมิและตลาดใหม่ มกีารกระจายสดัส่วนการขายไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ เป็นการลดความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้ารายใหญ่

7. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้�ทดแทน 
ปัจจบุนัสนิค้าทีส่ามารถน�ามาใช้ทดแทนถังแก๊สทีผ่ลติจากเหลก็ได้ คอื ถงัแก๊สทีผ่ลติจากอลมูเินยีม และ ถงัแก๊สทีผ่ลติจากวสัดุผสม 

(Composite Material) หรือ ถัง Composite ซึ่งเป็นถังที่มีน�้าหนักเบากว่าถังเหล็กทั่วไป 

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

จากการติดตามสถานการณ์ตลาดของถังท้ัง 2 ประเภทนี้ พบว่ายังไม่เป็นที่นิยมของตลาด เนื่องจากมีความคงทน 

และอายกุารใช้งานสัน้กว่าถงัเหลก็ รวมถงึราคาขายทีส่งูกว่าถงัเหลก็มาก ดงันัน้ความนยิมจงึจ�ากดัอยูเ่พยีงบางประเทศทีม่กีฎหมายแรงงาน

ในการจ�ากัดการยกของหนกัเท่านัน้ นอกจากนีจ้ากการทีน่านาชาตติืน่ตวัและรณรงค์ให้ผลติ หรอืใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

ท�าให้เหลก็ยงัคงเป็นวัตถดุบิทีเ่ป็นทีน่ยิม เนือ่งจากถงัเหลก็สามารถน�ามาซ่อมหรอืรไีซเคลิได้ อนัจะเป็นการประหยดัพลังงานและอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิดงันัน้ในระยะสัน้บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่าความเสีย่งเกีย่วกบัสนิค้าทดแทนถงัเหลก็จะยงัไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากนกั 

อย่างไรกต็ามเพือ่ขยายฐานลกูค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด ในปี 2556 บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานสหภาพยโุรป 

(EN Standard) ในการผลติถังน�า้หนกัเบา (Light-Weighted Cylinder) ทีม่คีณุสมบตัเิด่น คอื น�า้หนกัเบาใกล้เคยีงถงั Composite และ 

39บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ทนทานเทียบเท่าถังเหล็กทั่วไป อีกทั้งราคายังถูกกว่าถัง Composite ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นท่ีต้องการของตลาดในอนาคต  

นอกจากนี้จากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมถังแก๊สมาเป็นเวลานาน ท�าให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญ 

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในตลาด ดงันัน้บรษิทัสามารถปรบัเปล่ียนกลยทุธ์รองรบัการเปล่ียนแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได้ทนัการณ์

8. คว�มเสี่ยงจ�กก�รก�รเกิดคู่แข่งร�ยใหม่ในต่�งประเทศ และก�รกีดกันจ�กประเทศผู้นำ�เข้�ถังแก๊ส 
ลกูค้าของบริษทัส่วนใหญ่เป็นประเทศทีก่�าลงัพฒันา หรอืเริม่พฒันา ซ่ึงปัจจุบันมอีตัราการใช้แก๊สต่อจ�านวนประชากรอยูใ่นระดับต�า่มาก 

เนือ่งจากเพ่ิงเร่ิมมกีารลงทนุในด้านโรงเก็บและบรรจแุก๊ส ผู้ผลิตในประเทศเหล่านัน้จงึเป็นบรษิทัทีเ่พิง่เริม่ต้นเข้ามาในธรุกิจการผลิตถงัแก๊ส 

และยังไม่สามารถผลิตถังแก๊สท่ีผ่านมาตรฐานท่ีก�าหนดได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้แก๊สในประเทศเหล่านั้น 

ดังนั้นรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้น�าเข้าถังแก๊สเพื่อน�ามาใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตามหากผู้ผลิตท้องถิ่น

สามารถพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติและเพิม่ก�าลงัการผลติได้เพยีงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศแล้ว อาจกระทบต่อยอดขาย

ในอนาคตของบริษัท

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทติดตามข่าวสถานการณ์ตลาดอย่างสม�่าเสมอ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนไปในประเทศ

ที่คาดว่าจะมีศักยภาพ

9. คว�มเสี่ยงก�รก�รข�ดแคลนแรงง�น
เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซึ่งเป็นข้อดีและจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท 

นัน่คอื ท�าให้สายการผลติของบริษัทยืดหยุน่ สามารถผลติถงัได้หลากหลายประเภทและขนาด ซ่ึงกระบวนการผลิตแบบกึง่อัตโนมตันิี้

จ�าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นส่วนหนึง่ของการผลิตในหลายขัน้ตอน และในกระบวนการจดัส่งสนิค้ากจ็�าเป็นต้องใช้แรงงานในการล�าเลยีง 

และบรรจุถังเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ดังน้ันจ�านวนแรงงาน ประสิทธิภาพและความช�านาญงานของแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ธุรกิจของบริษัท

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

บรษัิทมกีารว่าจ้างบรษิทัภายนอกเข้ามาด�าเนนิการจดัหาแรงงานให้แก่บรษัิท เพือ่ให้เพยีงพอกบัความต้องการ เพิม่ความสะดวก

รวดเรว็และลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวนั โดยการด�าเนนิการดงักล่าวอยูภ่ายใต้การควบคุมของบริษทัทัง้ทางด้านคุณภาพงาน

และการปฏบิตัต่ิอพนกังานให้ถกูต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เอารดัเอาเปรยีบพนกังาน นอกจากนีบ้รษิทัมรีะบบการจ่ายผลตอบแทน

แก่แรงงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและความช�านาญของแรงงานและสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการ 

ให้สวสัดิการพนกังานทีจ่งูใจ พร้อมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารฯ เพือ่เป็นตวัแทนของพนกังานในการตดิต่อกับบรษัิทถงึข้อเสนอแนะ 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี โดยมุ่งหวังสนับสนุนให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และบริษัทสามารถรักษาแรงงานที่มี

ฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการควบคุมคุณภาพในระยะยาวและการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงาน 

บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วนให้เป็นแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น 

รายงานประจำาปี 256040



10. คว�มเสี่ยงก�รให้สินเชื่อท�งก�รค้�
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ช�าระล่าช้า หรือผิดนัดช�าระ ท�าให้อาจเสียผลประโยชน์ได้

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

โดยปกติบริษัทมีนโยบายทางการเงินในด้านการขาย โดยการให้เปิด L/C หรือช�าระเงินมัดจ�าล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งจ�านวน

ก่อนการจัดส่งสินค้า บริษัทมีการพิจารณา ให้วงเงินสินเช่ือ (Credit Limit) ที่เหมาะสม และก�าหนดอ�านาจอนุมัติที่ชัดเจน 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการให้สินเช่ือและวงเงนิสินเชือ่ของลูกค้าทัง้หมด พร้อมทัง้พจิารณาความเสีย่ง 

จากการให้สินเชื่ออย่างสม�่าเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกค้าเพื่อประเมินความน่าเช่ือถือในฐานะทางการเงิน 

อย่างไรกต็ามลกูค้าของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นบรษิทัผูค้้าแก๊สและน�า้มนัระดบัโลกทีม่ฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง ท�าให้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

บริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องการผิดนัดช�าระหนี้จากลูกค้า

11. คว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดผู้สืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รสำ�คัญ
บริษทัมคีวามเสีย่งจากการขาดผูส้บืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารส�าคัญ ซึง่อาจท�าให้กระทบกบัการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง 

อันจะน�าไปสู่ผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการพัฒนาหรือการเติบโตทางธุรกิจอาจมีการชะลอตัว

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบท่ีส�าคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างโครงสร้างอ�านาจด�าเนินการตามล�าดับช้ัน มีการจัดอบรม 

ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบคุคลากร มกีารมอบหมายงานเพือ่กระจายความรบัผดิชอบให้ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางมากขึน้ 

ตลอดจนอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแผนสืบทอดผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

12. คว�มเสี่ยงจ�กอุทกภัย 
บริษัทตระหนักว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น เหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภัย 2554 บริษัทซึ่งมีท่ี

ตั้งของโรงงานและส�านักงานอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีความเส่ียงเรื่องอุทกภัย ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตที่อาจ 

หยดุชะงกัหรอืเป็นอปุสรรคในเส้นทางคมนาคมระหว่างทางจดัส่งสนิค้า ท�าให้จัดส่งสนิค้าล่าช้า บรษิทัเลง็เหน็ถึงความส�าคญัในเรือ่งนี้ 

จึงได้ด�าเนินการวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

ถงึแม้ว่าบรษิทัจะไม่ได้รบัผลกระทบและความเสยีหายจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมในปี 2554 ทีผ่่านมา แต่บรษิทัได้มกีารเตรยีมแผน

ป้องกันน�้าท่วมทั้งในระยะสั้นและจัดท�าแผนระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยการติดตามข่าวสาร

อย่างสม�่าเสมอ การเฝ้าระวังระดับน�้าในคลองรอบๆบริเวณโรงงาน การบ�ารุงรักษาและตรวจสภาพของอุปกรณ์ป้องกันน�้าท่วม

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบจากแผนการ

รบัมอืเรือ่งอทุกภยัของรัฐบาลอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนจดัซือ้แผนประกนัภยัทีเ่หมาะสมเพือ่บรรเทาภาระความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้
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13. คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจ�กนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รกำ�หนดม�ตรก�รปกป้อง 
จ�กก�รนำ�เข้�เหล็กจ�กต่�งประเทศ (Anti-Dumping)

เหลก็แผ่นรีดร้อนเป็นวตัถดุบิหลกัและเป็นต้นทนุทีส่�าคญัทีใ่ช้ในการผลิตถงัแก๊สของบรษิทั บรษิทัซึง่มกีารขายแบบส่งออกเป็นส่วนใหญ่ 

จึงสั่งซื้อเหล็กส่วนใหญ่จากต่างประเทศ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเหล็กในประเทศ และสามารถขอคืนภาษีน�าเข้าได้เมื่อมีการ 

ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ ท�าให้ต้นทุนผลิตลดลง เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

นอกเหนือจากชื่อเสียงและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัท อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปลายปี 2555 ที่ผ่านมา รัฐบาลเห็นชอบให้

ใช้มาตรการปกป้องช่ัวคราว (Safeguard) แก่สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเดียวกับที่บริษัทใช้ผลิตสินค้า 

เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย โดยจัดเก็บภาษีในอัตราเพิ่มเติม ท�าให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

แนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

 เนือ่งจากยอดขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออก ท�าให้บรษิทัสามารถขอคนืภาษีทีจ่ดัเกบ็เพิม่เตมิดงักล่าวได้ คงเหลอืแต่ภาระต้นทนุ

ทางการเงินและวงเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้กระบวนการขอคืนภาษีเป็นไปโดยเร็วที่สุด เพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมธนาคารจากการค�้าประกันตาม

มาตรการปกป้องฯดังกล่าว อีกทั้งยังพิจารณาขอเพิ่มวงเงินที่เพียงพอและต่อรองลดอัตราค่าธรรมเนียมกับธนาคารอย่างสม�่าเสมอ 

เพ่ือลดผลกระทบในเรือ่งต้นทนุท่ีสงูข้ึนจากนโยบายของรฐับาลในเรือ่งดงักล่าว รวมทัง้มกีารตดิตามข่าวสารและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินการที่เหมาะสมได้ทันการณ์

รายงานประจำาปี 256042



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนจดทะเบียน (บาท) 536,405,305 536,405,305 -
จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 536,405,305 536,405,305 -
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 -
ทุนช�าระแล้ว (บาท) 529,127,108 531,987,443 2,860,335
จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 529,127,108 531,987,443 2,860,335
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 -

การเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว

เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2560 ซ่ึงเป็นวันครบก�าหนดเป็นปีที ่2 (จากระยะเวลาตามโครงการ ESOP ทัง้หมด 3 ปี) ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ได้ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น 

ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มข้ึน 2,860,335 หุ้น ทุนที่ช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

เพิ่มขึ้น 2.86 ล้านบาท และ 16.42 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

2. ผู้ถือหุ้น
(ก)   กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) 

โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. กลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์

- นางปัทมา เล้าวงษ์ 128,777,412 24.21
- นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ 54,243,281 10.20
- นางอุบล เอกะหิตานนท์ 17,358,315 3.26

รวมกลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์ 200,379,008 37.67
2. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ 46,714,416 8.78
3. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 35,685,000 6.71
4. นายทัยดี วิศวเวช 27,504,711 5.17
5. นายบพิธ ภัทรรังรอง 23,244,000 4.37
6. บงการ กาญจนาหาร 15,666,025 2.94
7. สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย 15,620,052 2.94
8. กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 15,200,516 2.86
9. ธวัช ตรีวรรณกุล 9,702,200 1.82
10. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์ 9,134,570 1.72
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 398,850,498 74.98
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 133,136,945 25.02
รวมทั้งหมด 531,987,443 100.00
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท ก่อนการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ

หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ คือ

1. นางปัทมา เล้าวงษ์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(ส�านักงาน)

2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 

(ค) การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) เป็นดังนี้

การถือครองหลักทรัพย์
รวม

รายการ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จ�านวนราย จ�านวนหุ้น % จ�านวนราย จ�านวนหุ้น % จ�านวนราย จ�านวนหุ้น %

สัญชาติไทย 2,482 471,536,136 89.64 60 34,104,795 6.41 2542 505,640,931 95.05

สัญชาติต่างด้าว 4 228,812 0.04 5 26,117,700 4.91 9 26,346,512 4.95

รวม 2,486 471,764,948 88.68 65 60,222,495 11.32 2,551 531,987,443 100.00

(ง) ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ  

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้ของบรษิทั รวมกนัได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้ว 

โดย ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2560 (วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุ) หุน้ของบรษิทัทีถ่อืครองโดยชาวต่างชาตมิจี�านวนร้อยละ 4.95 

3. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2558 ทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปีมมีตใิห้บรษิทัจดัสรรและออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 

(โครงการ “ESOP”) จ�านวน 9,400,000 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่าให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทั อายขุองใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ

ไม่เกนิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 มถินุายน 2558 ใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถทีจ่ะใช้สิทธใินการซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัได้รวม 

3 คร้ัง โดยสามารถใช้สทิธคิรัง้แรกได้เมือ่ครบระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีบ่รษิทัได้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิซึง่วันใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบั 

วนัที ่15 มถินุายน 2559 ส�าหรบัการใช้สทิธคิรัง้ต่อๆไปตรงกบัวันที ่15 มถินุายน 2560 และ 2561 ใบส�าคญัแสดงสทิธดัิงกล่าวมสิีทธ ิ

ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัได้ในอตัราการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น 

โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ ร้อยละของจ�านวนใบส�าคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 40

เนื่องจากระหว่างปี 2558 มีพนักงานที่ได้รับการจัดสรรสิทธิบางส่วนลาออก ซ่ึงถือเป็นการสละสิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

โดยปริยาย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงมีจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 9,122,700 หน่วย นอกจากน้ีตั้งแต่ วันท่ี 

1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สามารถใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ไม่มีพนักงานที่ได้รับ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิลาออก

รายงานประจำาปี 256044



ระหว่างปี 2559-2560 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้:

จ�านวนใบส�าคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (หน่วย)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 9,122,700

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (2,130,595)

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (2,860,335)

ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,131,770

4. ก�รจ่�ยปันผล
(ก) นโยบายการจ่ายปันผล

• บริษทัมนีโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธใินแต่ละปี อย่างไรกต็ามการพจิาณาจ่าย

ปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

• เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ�าปีแล้ว จะต้องน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่เป็นกรณกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัเิงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวได้ 

และน�าเข้ารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

(ข) ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทจ่ายปันผลในรูปของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล โดยมีประวัติการจ่ายที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.85 1.02 1.00

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.12 0.30 0.25

เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)2 0.32 0.34 0.35

รวมเงินปันผลจ่ายประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.44 0.64 0.66

มูลค่าหุ้นละ2 1.00 1.00 1.00

อัตราการจ่ายปันผลต่อก�าไรสุทธิ 52% 63% 61%
หมายเหตุ: 

1. บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

2. เงินปันผลประจ�าปี 2560 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ที่จะมีขึ้นต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้�งคณะกรรมก�ร และบทบ�ท หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมภีาวะผูน้�า มวีสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสินใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้ถอืหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ 

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ 27 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

27 เมษายน 2544 - ปัจจุบัน

4. นายสุรศักด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

4 เมษายน 2538 - ปัจจุบัน

5. นายทัยดี  วิศวเวช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ 8 เมษายน 2540 - ปัจจุบัน

6. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

10 กันยายน 2542 - ปัจจุบัน

7. นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการท่ีมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

30 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน

8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการท่ีมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

9 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

31 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 และ 2559 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจ�านวนหุ้น 

โดยแยกเป็นส่วนของกรรมการและของคูส่มรส บตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ และผู้ถอืหุ้นทีอ่ยูภ่ายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
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ช่ือ-นามสกุล

จ�านวนหุ้นท่ืถือครอง 

2559

(ณ 11 พ.ย. 59)

2560

(ณ 25 ส.ค. 60)

จ�านวน

หุ้นเพ่ิม 

(ลด) 

ส่วนของ

กรรมการ

คู่สมรสและบุตร  

(ม.258)
รวม

ส่วนของ

กรรมการ

คู่สมรสและบุตร 

(ม.258)
รวม ระหว่างปี

1. นายวินัย วิทวัสการเวช 28,200 - 28,200 56,400 - 56,400 28,200

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ 17,330,115 - 17,330,115 17,358,315 - 17,358,315 28,200

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 28,200 - 28,200 56,400 - 56,400 28,200

4. นายสุรศักด์ิ เอิบสิริสุข 458,883 - 458,883 487,083 - 487,083 28,200

5. นายทัยดี วิศวเวช 19,556,153 7,910,358 27,476,511 19,594,353 7,910,358 27,504,711 28,200

6. นางปัทมา เล้าวงษ์ 104,912,501 23,836,711 128,749,212 104,940,701 23,836,711 128,777,412 28,200

7. นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา - - - - - - -

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ - - - - - - -

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก - - - - - - -
หมายเหตุ : จ�านวนหุ้นของกรรมการแต่ละท่านที่เพิ่มขึ้น 28,200 หุ้นนั้น เป็นผลจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”)  

 โดยสามารถดูจ�านวนหุ้นที่กรรมการได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อย 8 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท
1. คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการบรษิทัฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 

5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับและดูและกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบ

ด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ เป ็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดต่างๆ 

ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมก�รบริษัท
1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่ 

เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ 

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. มคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และสามารถอทุศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าท่ีกรรมการของบรษิทัได้อย่างเตม็ที่ 

ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้โดยสม�า่เสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสินใจด้วยความระมดัระวงั 

(Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ี 

และจริยธรรมธุรกิจ
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บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของประธ�นกรรมก�ร 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส ่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวข ้องต ่างๆ 

เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ

3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการก�ากับและดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

5. ดูแลให้การสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ 

เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ�าทกุปี 

โดยค�านงึถึงผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และตดิตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนที่

ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบริษทั 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์

ของบริษัทและผู ้ถือหุ ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

พร้อมทัง้จดัมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนทกุครัง้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ�าปี

3. มอบอ�านาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการท�ารายการ หรือการจ่ายเงินส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ 

โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอ�านาจด�าเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา 

และอนมุตัวิงเงนิทีเ่กนิกว่าอ�านาจด�าเนนิการของฝ่ายบรหิารทีไ่ด้ก�าหนดไว้ นอกจากนีย้งัอนมุตัหิลักการในการด�าเนนิการ

เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งกลไกในการ 

รับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

5. จัดให้มรีะบบการรายงานทางการเงนิและบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนและนกัลงทนุมคีวามถกูต้อง โปร่งใส 

เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย

ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

7. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบด�าเนินการในด้านต่างๆ ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ

       เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ทางคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายก�าหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การท�ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีมูลค ่าของรายการท่ีต ้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นตามข ้อบังคับ 

หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส�าคัญที่มีมูลค่าของสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานประจำาปี 256048



ก�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร
ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพือ่เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแล

กับการบริหารงานประจ�า สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ

ดูและให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวและเติบโต 

อย่างยั่งยืน

บริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจบริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอ�านาจ

ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่

และการท�าธุรกรรมที่ส�าคัญของบริษัท

มีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการทั่วไป

รวมทั้งการลงทุน การท�าข้อตกลงการค้าและอื่นๆ

ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทต�มหนังสือรับรอง
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามและท�าการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 

และนางปัทมา เล้าวงษ์ โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ก�รสรรห�คณะกรรมก�รบริษัท
กรรมการบรษิทัจะได้รบัการเสนอชือ่และอนมุตัแิต่งตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามญัประจ�าปี ซึง่จะจดัขึน้ประมาณ

เดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน

ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด 

จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด 

ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

เพื่อให้เป ็นไปตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการบริษัท อันจะเป็นประโยขน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย 

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

• กรรมการทุกท่านไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท

• กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อิสระครั้งแรก 

• กรรมการผู้จัดการควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ

ในการบริหารงานธุรกิจ
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• กรรมการทกุท่านต้องไม่ประกอบกจิการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการในนิตบุิคคลอืน่ทีม่สีภาพธุรกจิอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในส่วน “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” แล้ว

ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
เพื่ อ ให ้ เป ็นไปตามหลักการก� ากับและดูแลกิจการที่ ดี  และเพื่ อ ให ้คณะกรรมการบริ ษัทสามารถก� ากับ  ควบคุม 

และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ ในวาระการด�ารงต�าแหน่งปี 2560 (เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561) 

ทีผ่่านมา คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ โดยแบ่งเป็น การประชุมเพือ่พจิารณาและอนุมตังิบการเงินประจ�าไตรมาส 

และประจ�าปี รวมจ�านวน 4 ครัง้ การตดิตามผลการด�าเนนิงานของฝ่ายจดัการรายครึง่ปีจ�านวน 1 ครัง้ การประชุมเพือ่ทบทวนและอนุมัตวิสัิยทศัน์ 

ภารกจิ แผนกลยทุธ์ งบประมาณ และบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในขององค์กร รวมถงึการป้องกันการทจุรติคอร์รปัช่ัน 

จ�านวน 1 ครั้ง

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยเฉพาะในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ 

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มี

ขึ้นในรอบปี

3. กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียในการพจิารณาวาระใด จะงดออกเสียงและออกจากห้องประชมุในระหว่างการพจิารณาวาระน้ันๆ

4. ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องท่ีส�าคัญเข้าวาระการประชุมอย่างครบถ้วน 

และก�าหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากน้ียังจัดมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า 

และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่ เป ็นประโยชน์ต ่อบริษัทเข้าสู ่วาระการประชุม 

โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆจะวางแผนก�าหนดวันประชุมวาระประจ�าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี และยืนยัน

ก�าหนดวันทุกครั้งที่มีการประชุม

5. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

6. ในการประชุมแต ่ละครั้งต ้องมี เวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�าคัญอย ่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังการประชุม 

จัดเก็บรายงานประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้

7. ก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานประจำาปี 256050



สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท (ครั้ง)

% คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ครั้ง)

% สามัญผู้ถือหุ้น %

จำานวนครั้งที่ประชุมต่อปี 6 4 1

1. นายวินัย วิทวัสการเวช 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ 5/6 83 N/A N/A 1/1 100

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 6/6 100 N/A N/A - -

4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

5. นายทัยดี วิศวเวช 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

6. นางปัทมา เล้าวงษ์ 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

7. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา 6/6 100 4/4 100 1/1 100

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ 6/6 100 4/4 100 1/1 100

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก1 5/6 83 3/4 75 1/1 100
หมายเหตุ: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาพักฟื้นหลังจากเข้ารับ 

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ในการประชุมทุกครั้งในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการประชุม 

ของบรษิทัอย่างเคร่งครดัและครบถ้วน และในการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้จ�านวนทัง้หมด 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 มคีณะ

กรรมการจ�านวน 8 ท่านได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของกรรมการทั้งหมด 

นอกจากนี้  ในการประ ชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่  6 /2560 เมื่ อวันที่  22  ธันวาคม 2560 ที่ ผ ่ านมา 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแก้ไขวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มข้อความท่ี 

ก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
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(ข) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทก�าหนดผังองค์กรไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอิสระ และ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ Internal Audit

รองกรรมการผู้จัดการ

(สำานักงาน)

รองกรรมการผู้จัดการ

(โรงงาน)

 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

 ผู้อำานวยการฝ่าย

วิศวกรรม
 ผู้อำานวยการฝ่ายผลิต  ผู้อำานวยการฝ่ายขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(โรงงาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(โรงงาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(โรงงาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(โรงงาน)

1

2 3

4 5 6 7

8

รายการที่         ถึง         คือผู้บริหารตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์81

รายงานประจำาปี 256052



คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอช่ือและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคณุวฒุทิีเ่หมาะสมเข้ามาบรหิารงานในบรษิทั ส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้รหิารทีท่�างานอยูก่บับรษัิท

มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีทักษะความช�านาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งไว้ 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดูแลและจัดการกิจการภายในบริษัท 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั โดยมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษัิท 

ตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางอุบล เอกะหิตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

3. นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ

4. นายทัยดี  วิศวเวช กรรมการ

5. นางปัทมา  เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ

2. นางปัทมา  เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

4. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

5. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

6. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2559 และ 2560 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) 

แสดงจ�านวนหุน้โดยแยกเป็นส่วนของผูบ้รหิารและส่วนของคูส่มรส บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ายใต้มาตรา 258 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
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ช่ือ-นามสกุล

จ�านวนหุ้นท่ืถือครอง 

2559
(ณ 11 พ.ย. 59)

2560
(ณ 25 ส.ค. 60) จ�านวนหุ้นเพ่ิม 

(ลด) สุทธิ 
ระหว่างปีส่วนของผู้บริหาร คู่สมรสและบุตร  

(ม.258) รวม ส่วนของผู้บริหาร คู่สมรสและบุตร
(ม.258) รวม

1. นางอุบล เอกะหิตานนท์ 17,330,115 - 17,330,115 17,358,315 - 17,358,315 28,200

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 28,200 - 28,200 56,400 - 56,400 28,200

3. นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข 458,883 - 458,883 487,083 - 487,083 28,200

4. นายทัยดี  วิศวเวช 19,566,153 7,910,358 27,476,511 19,594,353 7,910,358 27,504,711 28,200

5. นางปัทมา  เล้าวงษ์ 104,912,501 23,836,711 128,749,212 104,940,701 23,836,711 128,777,412 28,200

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ 54,243,281 - 54,243,281 54,243,281 - 54,243,281 -

7. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ 56,400 - 56,400 112,800 - 112,800 56,400

8. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 35,685,000 - 35,685,000 35,685,000 - 35,685,000 -

9. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ 56,400 - 56,400 112,800 - 112,800 56,400
หมายเหตุ : จ�านวนหุ้นของกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละท่านที่เพิ่มขึ้น 28,200 หุ้น และ 56,400 หุ้นนั้น เป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) โดยสามารถดูจ�านวนหุ้นท่ีกรรมการได้รับจัดสรรท้ังหมดได้ท่ีหัวข้อย่อย 8 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขตหน้าที่และอำานาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอ�านาจในการด�าเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมี

อ�านาจอนุมัติเป็นไปตามระดับอ�านาจด�าเนินการของบริษัท และให้มีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

ของบริษัทฯ และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามล�าดับ

2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเล่ือนหรือ 

ปรบัค่าจ้างของพนกังาน แต่ไม่รวมถงึพนกังานหรอืลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรอืระเบยีบข้อบงัคับก�าหนดให้คณะกรรมการ

เป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง โดยไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เข้าร่วมการพจิารณาจดัสรรงบประมาณประจ�าปี กบัคณะกรรมการบรหิาร และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัต่ิอไป 

พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4. พิจารณาการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท

5. พจิารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษทั พร้อมทัง้เสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรอืประจ�าปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

อนุมัติ

6. กจิการเกีย่วกบับคุคลภายนอก ให้กรรมการผูจั้ดการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม มอี�านาจกระท�าการแทนและผกูพนับรษัิทฯ 

ได้ในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าทีท่ีร่ะบุไว้ในข้อ 1 การอนมุตัริายการท่ีเกินวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทั ก�าหนด จะต้องเสนอต่อ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพจิารณาและอนมุติัรายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด 

นอกจากนีถ้้ารายการทีก่รรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนามอาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบรษัิท จะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการทีม่กีรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุด้วยเท่านัน้

เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม จะมอบอ�านาจให้บุคคลใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

รายงานประจำาปี 256054



7. ด�าเนินกิจการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัทฯ นโยบายของคณะกรรมการบริษัทและนโยบาย

และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งก�าหนดหน้าให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการท�าความผิดตามกฎหมาย

ก�รสรรห�คณะกรรมก�รบริห�รและผู้บริห�ร
เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู ้บริหารจะกระท�าโดย

คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสนับสนุนกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท

ให้บรรลุเป้าหมายได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ยกเว้นแต่การจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

(ค) คณะกรรมการอิสระ 

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ

2. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

4. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู ่จริง และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  และตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี 

ได้ก�าหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน

ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร หรอื คณะท�างาน หรอืได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบริษัท 

เป็นกรรมการอสิระ และคณุสมบัตไิม่เข้าข่ายตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด 

บรษิทัจงึยงัไม่จ�าเป็นต้องมสีดัส่วนของกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด อย่างไรกต็ามเพือ่ให้เป็นไปตาม

หลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มจ�านวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหน่ึงของคณะ

กรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง

55บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครือ บรษิทัร่วม หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืเป็นผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท 

หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกจิ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิาร

งานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ก�าหนดให้วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

ต่อเนือ่งได้ไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระ

ท่านนั้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเริม่จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2542 โดยมอีงค์ประกอบและคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 

กลต. ก�าหนด

3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน ท่ีจะท�าหน้าท่ี 

ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ โดยให้บรษิทัระบไุว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีว่ากรรมการตรวจ

สอบรายใดเป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัดิงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนัน้ต้องระบคุณุสมบติัดงักล่าวไว้ในหนงัสอืรบัรองประวตั ิ

ของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย 

รายงานประจำาปี 256056



ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการ

ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฎบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการเสนอชือ่และอนมุตัแิต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งดงันี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมกีารประชมุอย่างสม�า่เสมอไตรมาสละครัง้ (รวม 4 ครัง้/ปี) โดยร่วมประชมุกบัฝ่ายบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน 

และผูส้อบบญัชภีายนอก และเพือ่ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการประชมุทกุครัง้จะไม่มกีรรมการบรหิารเข้าร่วมประชมุ 

แต่อยูภ่ายใต้การรับรูข้องคณะกรรมการบรหิาร นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้บรรจวุาระการรายงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

โปรดดูสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ “สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท”
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(จ) เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท 11 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท กำาหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส�านักงาน กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของบรษิทั ฯ ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซือ่สตัย์สุจรติ มุง่มัน่ ทุม่เท และ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ โดยอยูภ่ายใต้หลักการก�ากบัและดแูลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ

4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

6. มีประสบการณ์ท�างานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและ

ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามอย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายทีม่นียัส�าคญั

แก่กรรมการ 

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดท�าและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก�ากับบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบ

และข้อก�าหนด

7. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม ่

ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�านาจ 

มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

รายงานประจำาปี 256058



นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ

การก�ากับและดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ดังที่รายงานไว้ในหัวข้อ 

“การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” 

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย
2.1 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

บริษัทยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่

เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของ

บริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือเสนอผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

2.2 คณะกรรมก�รสรรห�

บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากอัตราก�าลังพลในปัจจุบันอยู ่ในระดับที่เหมาะสม 

ตลอดจนอตัราการเข้า-ออกของพนกังานและผูบ้รหิารน้อย ปัจจบุนั ฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคลเป็นผูด้แูลสรรหาพนกังาน

ฝ่ายปฏิบัติการให้แต่ละฝ่ายท่ีต้องการ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหากรรมการและพนักงานระดับบริหาร 

ในส่วนของกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัท

3. ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รสูงสุด (CEO)
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2560 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิผล

งานของคณะกรรมการบรษิทัท้ังคณะ คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ และผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) โดยใช้แบบประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ พร้อมทัง้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าเป็นประจ�าทกุปี ปีละ 1 ครัง้ โดยบรษัิทได้แจ้งผลการ

ประเมนิฯให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเพือ่พจิารณาให้มกีารปรบัปรงุและพฒันาประสทิธภิาพและประสิทธผิลในการ

ปฏบิตังิานต่อไป

บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็นดังนี้
คะแนน ระดับในการด�าเนินการ

4 มีการด�าเนินการดีเยี่ยม
3 มีการด�าเนินการดี
2 มีการด�าเนินการพอสมควร
1 มีการด�าเนินการเล็กน้อย
0 ไม่มีการด�าเนินการ

3.1 ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร

 3.1.1  การประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
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 3.1.2  การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก

 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 2. การประชุมคณะกรรมการ

 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 4. เรือ่งอืน่ๆ เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

3.1.3 การประเมนิผลงานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยบรษัิทมีกรรมการชดุย่อยชดุเดียว คอื คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยพิจารณาจาก  

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม

3.2 ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมก�รบริษัท (ยกเว้นผู้บริห�รสูงสุด) ร่วมกันพิจ�รณ�จ�ก

1. ความเป็นผู้น�า

2. การก�าหนดกลยุทธ์

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์

4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8. การสืบทอดต�าแหน่ง

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10. คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุด (CEO) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

4. ก�รปฐมนิเทศน์กรรมก�รใหม่
การปฐมนเิทศน์กรรมการใหม่ ดแูลและจดัการโดยเลขานกุารบรษิทั โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ

หน้าทีข่องกรรมการใหม่ เช่น คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน คู่มอืการก�ากบัและดแูลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิของบริษทั 

ข้อบงัคบับรษิทั โครงสร้างทนุ โครงสร้างผูถื้อหุน้ กฎหมาย ข้อพงึปฏิบตัทิีด่ ีกฎเกณฑ์ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 

รวมถงึรายงานทางการเงนิย้อนหลงั เพือ่ให้กรรมการเข้าใจภาพรวมของผลการด�าเนนิงานและแนวทางการประกอบธรุกจิของกจิการ 

รวมทัง้เสนอหลกัสตูรการอบรมกรรมการทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้ครบถ้วน นอกจากนีย้งัเสนอข้อมลู

ส�าคญัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิและการด�าเนินงานด้านต่างๆ 

ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

ระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการใหม่เข้ารับต�าแหน่งเป็นปีแรก

รายงานประจำาปี 256060



5. แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัว่าการขาดผูส้บืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารส�าคญันัน้เป็นหนึง่ในความเสีย่งทีบ่รษิทัจะต้องเตรียมมาตรการรองรบั 

เนื่องจากจะมีผลกระทบท่ีส�าคัญต่อบริษัทในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารงาน โดยเฉพาะในต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู ้จัดการ และผู ้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเพื่อให้การสานต่อและการด�าเนินกิจการภายในเป็นไปอย่างราบร่ืน 

ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารทกุปี จะมกีารทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารโดยการเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น 

การจัดโครงสร้างอ�านาจด�าเนินการตามล�าดับขั้น การกระจายอ�านาจความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงมากขึ้น 

รวมถึงแผนการฝึกอบรมในหัวข้อที่จ�าเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่จะสืบทอดต�าแหน่งต่อไป

6. ก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รคอร์รัปชั่น
บรษัิทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ การตดิตามและประเมินผล และ การรายงานเบาะแสเกีย่วกับการกระท�าผดิ 

(Whistle Blowing) ไว้แล้วในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อย่อยที่ 2.2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” 

7. ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
บรษัิทก�าหนดให้กรรมการใหม่ทกุท่านทีเ่ข้ารบัต�าแหน่งต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ของ IOD และได้รบัการอบรม

ความรูต่้างๆจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบรษัิท 

เป็นผูป้ระสานงานแจ้งหลกัสตูรการอบรมต่างๆ ส�าหรบัการพฒันาศักยภาพของผูบ้รหิารนอกเหนอืจากการส่งไปอบรมกบัหน่วยงาน

ภายนอกแล้ว บรษัิทยงัจดัให้มีโครงการพัฒนาผูบ้รหิารเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ผู้บรหิารทกุท่านได้มกีารพฒันา และเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้สามารถน�าความรูต่้างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์แก่บรษิทั โดยคณะผู้บรหิารระดบัสงู 

จะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา และทบทวนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
ช่ือ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรมปี 2560

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ -
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร
-

3. นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 

กรรมการผู้จัดการ

- Integrating Sustainability into Business Strategy 2017

 
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ -
5. นายทัยดี  วิศวเวช กรรมการ -
6. นางปัทมา  เล้าวงษ์ กรรมการ  

รองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)

- Capital Market Research Forum :  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ 

ระดับของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai

- Integrating Sustainability into Business Strategy 2017

- Capital Market Research Forum:  

เศรษฐกิจไทยได้อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชน

- OUTBOUND INVESTMENT LEGAL & TAX|IHQ, ITC & ROH  

กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ

7. นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
-
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8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ
-

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ
-

10. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) -
11. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) - Integrating Sustainability into Business Strategy 2017

- Capital Market Research Forum:  

เศรษฐกิจไทยได้อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชน

- OUTBOUND INVESTMENT LEGAL & TAX|IHQ, ITC & ROH  

กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ

- เช็คเคร่ืองยนต์ EEC พร้อมขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 

- OVERSEAS ASSIGNMENT International HRM & Outbound 

Investment กลยุทธ์จัดการดูแลบุคลากรท่ีส่งไปท�างานใน 

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล
12. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) - การเย่ียมชมโรงงานรีดเหล็ก ท่ีบริษัทสหวิริยา บางสะพาน ปราณบุรี 
13. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษัท

- Global Research Briefing 2017

- Capital Market Research Forum:  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ 

ระดับของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai

- Integrating Sustainability into Business Strategy 2017

- Basic Stock Valuation for IR

- Capital Market Research Forum:  

เศรษฐกิจไทยได้อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชน

- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ Modern Managers Program 

(MMP) ประจ�าปี 2560

- โครงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาด้วยตนเอง  

(Self-study CPD) คร้ังท่ี 3/2560 (PACKAGE A)

- OVERSEAS ASSIGNMENT International HRM & Outbound 

Investment กลยุทธ์จัดการดูแลบุคลากรท่ีส่งไปท�างานใน 

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผ่านมาของกรรมการและผู้บริหารใน “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”

รายงานประจำาปี 256062



8. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร และผู้บริห�ร
1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1.1 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบั

ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบรษิทั ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคียงได้กบัอตัราการ

จ่ายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ อืน่ ๆ  ทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั หรอือยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิทั 

ทีร่วบรวมโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีจะก�าหนดอตัราและถกูทบทวนโดยฝ่ายจดัการ 

และเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัดงักล่าว ต้องได้รบัการพจิารณา

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

 โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม จากการ 

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 ทีป่ระชมุได้มมีตเิอกฉนัท์อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการโดย

มีการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในบางรายการดังแสดงในตารางด้านล่าง (มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป) 

และได้อนุมัติวงเงินส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวรวม 9 ท่าน  ที่วงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท/ปี 

ต�าแหน่ง ปี 2559 

(อัตราต้ังแต่ปี 2555-2559)

ปี 2560 เพ่ิมข้ึน

ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม

(บาท/คน/คร้ัง)

ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบ้ียประชุม

(บาท/คน/คร้ัง)

ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบ้ียประชุม

(บาท/คน/คร้ัง)

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธาน 60,000 5,000 60,000 10,000 - 5,000

กรรมการ 10,000 5,000 10,000 10,000 - 5,000

2. คณะกรรมการบริหาร

ประธาน 50,000 - 50,000 - - -

กรรมการ 30,000 - 30,000 - - -

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 15,000 5,000 20,000 10,000 5,000 5,000

กรรมการ 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000 5,000

ระหว่างปี 2560 (รอบวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2561) บริษัทจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจ�านวนท้ังสิ้น 4.89 ล้านบาท ซ่ึงไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2560 

โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการจ�าแนกเป็นรายบุคคลดังนี้
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รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม

รวมท้ังหมด
คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ

720,000 - - 60,000 - 780,000

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ 120,000 600,000 - 50,000 - 770,000

3. นายสุรศักด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ 120,000 360,000 - 60,000 - 540,000

4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 120,000 360,000 - 60,000 - 540,000

5. นายทัยดี  วิศวเวช กรรมการ 120,000 360,000 - 60,000 - 540,000

6. นางปัทมา  เล้าวงษ์ กรรมการ 120,000 360,000 - 60,000 - 540,000

7. นายโกมินทร์  ล้ินปราชญา กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

120,000 - 240,000 60,000 40,000 460,000

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

120,000 - 180,000 60,000 40,000 400,000

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

120,000 - 180,000 50,000 30,000 380,000

รวม 1,680,000 2,040,000 600,000 520,000 110,000 4,950,000

1.2 ผลประโยชน ์จากการได ้รับจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”) 

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติให้ 

บริษัทจัดสรรและออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามัญของบริษั (“โครงการ ESOP”) จ�านวน 9.40 ล้านหน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต ่

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

รายช่ือ ต�าแหน่ง

จ�านวนท่ีได้

รับการจัดสรร 

ตลอดโครงการ

(หน่วย)

ร้อยละ (%) 

ของจ�านวนท่ี

จะออกและ

เสนอขาย

ใช้สิทธิปีท่ี 1 

(15 มิ.ย.59)

ใช้สิทธิปีท่ี 2 

(15 มิ.ย.60)

จ�านวนหน่วย

คงเหลือ

ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 

2560

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ กรรมการ 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

4. นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

5. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

6. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการ 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

7. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- - - - -

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - - - - -

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - - - - -
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รายช่ือ ต�าแหน่ง

จ�านวนท่ีได้

รับการจัดสรร 

ตลอดโครงการ

(หน่วย)

ร้อยละ (%) 

ของจ�านวนท่ี

จะออกและ

เสนอขาย

ใช้สิทธิปีท่ี 1 

(15 มิ.ย.59)

ใช้สิทธิปีท่ี 2 

(15 มิ.ย.60)

จ�านวนหน่วย

คงเหลือ

ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 

2560

10. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 94,000 1.0% - - 94,000

11. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 188,000 2.0% 56,400 56,400 75,200

12. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 94,000 1.0% 28,200 28,200 37,600

13. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษัท

188,000 2.0% 56,400 56,400 75,200

รวม 1,128,000 12.0% 310,200 310,200 507,600

อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นอิสระในการด�าเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงไม่ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ให้แก่คณะกรรมการตวจสอบ

ผู ้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใช้สิทธิในการซื้อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 3 ครั้งในอัตราการ

ใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ ้นสามัญ ในราคา 5.80 บาทต่อหุ ้น โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ 

เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2559 

ส�าหรับการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ 2561 โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน

ร้อยละของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ ร้อยละของจ�านวนใบส�าคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 40

2. ผู ้บริหาร (ตามค�านิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554 

เรื่อง การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554) 

มีทั้งสิ้น 6 ท่าน 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด 

ซึง่ก�าหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสัน้ ได้แก่ อตัราเงนิเดอืนประจ�า โบนสั โดยเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและผลการด�าเนนิงาน 

ของผูบ้รหิารแต่ละท่าน และเพยีงพอทีจ่ะดแูลและรกัษาไว้ซึง่ผูบ้รหิารมอือาชพีทีม่คีณุสมบตั ิประสบการณ์และความสามารถตามที่

บริษัทต้องการ ค่าตอบแทนอืน่ ได้แก่ เงนิสะสมกองทนุส�ารองเลีย้งชพีและเงนิสะสมกองทนุประกนัสงัคม และผลประโยชน์ระยะยาว 

ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”)

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนส�าหรับผู้บริหาร 6 ราย ที่เป็นตัวเงินทั้งระยะส้ันและระยะยาวรวมเท่ากับ 50.82 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวม

2559 2560

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 6 6

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท)

- เงินเดือน และโบนัส 

- เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม

  และ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน

48.78

1.29

49.38

1.44

รวม (ล้านบาท) 50.07 50.82

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

จ�านวนที่ได้รับการจัดสรรตลอดโครงการ  ESOP  (หน่วย)

จ�านวนที่ใช้สิทธิระหว่างปี (หน่วย)

752,000

197,400

752,000

197,400

นอกจากนีค่้าตอบแทนอืน่ (เฉพาะคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู) ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั 

รถประจ�าต�าแหน่ง

9. บุคล�กร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา)โดยแบ่งเป็นดังนี้

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ส่วนโรงงาน 336 354 371

ส่วนส�านักงาน 80 78 81

รวม 416 432 452

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท) 291.63 329.72 349.56

ค่าตอบแทนพนกังาน ประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะส้ัน ได้แก่เงนิเดอืน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดกิารพนกังานอ่ืนๆ 

และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ค่าเผ่ือผลประโยชน์หลังออกจากงาน และค่าใช้จ่ายเกิดจากสิทธิ 

ซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP 

นอกจากผลตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการท�างาน 

บริษัทมนีโยบายในการพฒันาบคุลากรอย่างสม�า่เสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึง่มทีัง้การเชิญวทิยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรม

พนักงานภายในบริษัท และ การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

โปรดดจูรรยาบรรณธรุกจิเก่ียวกบัการปฏบัิตต่ิอพนกังานในหัวข้อ “ความรบัผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย “ผู้มส่ีวนได้เสียของกจิการ”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกั และมวีสิยัทศัน์ว่า หากบรษิทัต้องการทีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่ เตบิโตและประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื 

บริษัทควรด�าเนินธุรกิจ ควบคู่กับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม การก�ากับและดูแลกิจการที่ด ี

และการน�าหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง ซึง่เป็นหลักปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงมพีระราชด�ารสัแก่พสกนกิรชาวไทยตัง้แต่ 

ปีพ.ศ. 2517 คอื ด�ารงอยูภ่ายใต้หลักความพอประมาณ ความระมดัระวงั มเีหตผุล โดยน�ามาบรูณาการกับหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ

และนโยบายการด�าเนินงานของบริษัท ผ่านกิจกรรมที่จัดท�าขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กรอบแนวคิดเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคมสิ่งแวดล้อม

• การขยายอัตราการเติบโตของธุรกิจ

• การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

• การเพิ่มอัตราการทำากำาไรและ 

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• การบริหารความเสี่ยง

• สิ่งแวดล้อม

• การจัดการของเสีย

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• มาตรฐาน ISO 14001 : 2015

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี

• การปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

• การพัฒนาและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

• สนับสนุนกิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนสัมพันธ์

67บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



1. ผู้มีส่วนได้เสียของกิจก�ร
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ันใน

จรรยาบรรณธรุกจิ ซึง่เผยแพร่ให้พนกังานทกุคนได้รบัทราบตัง้แต่เริม่ท�างานกบับรษิทั พร้อมทัง้ดแูลผู้มส่ีวนได้เสียตามสิทธทิีม่ตีาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�าการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้าและเจ้าหนี้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการก�าหนดระเบียบในการ

จัดหาและด�าเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คู่แข่ง แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ท�าลายชื่อเสียง หรือว่าร้าย ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้

ตลาดเติบโต และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม 

ลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

ให้ข้อมูลสินค้าท่ีถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลา และ ด�าเนินการแก้ไขต่อข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

และยืดหยุ่น เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการสูงสุด

พนักงาน* เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสม�าเสมอตามความสามารถ 

และทักษะของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัท 

นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

อย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม 

ความมั่นคงในการท�างาน และสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน

สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม�าเสมอ 

พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ: *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�า พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

2. นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน แบ่งเป็นหลักการส�าคัญดังนี้

2.1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม 

 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

• ปฏบิตัต่ิอคูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

ต่อทั้งสองฝ่าย

• ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ให้รีบด�าเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา 

ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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• ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนด�าเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

• แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม

• ไม่ท�าลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรอืกระท�าการใดๆโดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

• สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

• พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น คัดลอก ท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพร่ 

ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ส�าหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ 

มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย

นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่การท�ารายการนั้นจะเป็นไป

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในหัวข้อ 

“รายการระหว่างกัน”

2.2 ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษิทัไม่ยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ใดๆทัง้ส้ิน โดยครอบคลุมถงึธรุกจิและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทุกหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันน้ี บริษัทได้ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 

และบริษัทจะสอบทานข้ันตอนการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกิจ 

และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

 คำานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การคอร์รปัชัน่ หมายถึง การกระท�าเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ทีม่ชิอบด้วยหน้าทีห่รอืด้วยกฎหมาย เพือ่เอือ้ประโยชน์

ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอ การให้ค�าม่ันสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน 

การชักจูงสูก่ารกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย ทัง้ทางตรงและทางอ้อม การท�าหลักฐานเท็จ การน�าทรพัย์สินของบรษิทัไปใช้ส่วนตวั 

การกระท�าในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น 

การให้ส่ิงของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิสนบัสนนุพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเข้าชมงานทีจ่ดัเพือ่ระดมทนุหรอืบรจิาค

ให้พรรคการเมอืง การให้พนกังานลาหยดุเป็นตวัแทนบรษิทัเพือ่ร่วมด�าเนนิการเกีย่วกบัการรณรงค์ทางการเมอืง (ข้อ 17)

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันส�าคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่ง

อาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ 

การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 

พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�า พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
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แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ไม่ยอมรบัหรอืให้การสนบัสนนุการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

2. บริษัทก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

• ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

• ให้จัดท�าเอกสารระบุชื่อผู้รับความช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดกิจกรรมและ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ และแนบเอกสารส�าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

• บรษิทัเคารพในสทิธิส่วนบคุคลในการมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ของพนกังานเป็นการส่วนตวั 

โดยต้องกระท�านอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการกระท�าดังกล่าว

• ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ท�าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

เข้าร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงทกุประเภท และหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการเมอืงในสถานทีท่�างาน

หรือในเวลางานอันอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

• การบริจาคเพื่อการกุศล

• บริษัทให้เงินบริจาคการกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา 

โดยเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• การขอเบกิเงนิบรจิาค ให้จดัท�าเอกสาร ระบชุือ่ผูร้บัเงนิ จ�านวนเงนิ วตัถปุระสงค์ของการบรจิาค และแนบเอกสาร

ส�าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ น�าเสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติตามระเบียบอ�านาจด�าเนินการ

• ผู้ขอเบิกเงินบริจาค ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน 

และให้น�าส่งหลกัฐานประกอบให้ฝ่ายบญัชีการเงนิตรวจสอบตามทีก่�าหนดในรายการเอกสารส�าหรับใช้เบกิเงนิบรจิาค 

ให้ครบถ้วน

2.2 เงินสนับสนุน 

• บริษัทให้เงินสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียง กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเงินสนับสนุน 

ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกน�าไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• การขอเบิกเงินสนับสนุน ให้จัดท�าเอกสาร ระบุช่ือผู้รับเงิน จ�านวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสาร

ส�าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ น�าเสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติตามระเบียบอ�านาจด�าเนินการ

• ผูข้อเบกิเงนิสนบัสนนุ ต้องตดิตามหลกัฐานการรับเงนิสนบัสนนุ เพือ่ให้ม่ันใจว่าเงนิบรจิาคถกูส่งมอบให้ผูร้บัครบถ้วน 

ถกูน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และให้น�าส่งหลกัฐานประกอบให้ฝ่ายบญัชกีารเงนิตรวจสอบตามท่ีก�าหนดในรายการ

เอกสารส�าหรับใช้เบิกเงินสนับสนุนให้ครบถ้วน

2.3 การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อืน่ใด แก่ผู้ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 

เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า 

• สิ่งของท่ีรับหรือให้ควรมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

และไม่น�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 

• กรณทีีไ่ม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรบัสิง่ของมลูค่าเกนิกว่าทีก่�าหนด ให้พนกังานจดัท�าแบบรายงานการรบัของขวญั 

แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบส่ิงของพร้อมแบบรายงานฯ ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสม 
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• บริษัทให้การเลี้ยงรับรอง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในการประกอบธุรกิจ 

• การขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดท�าเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จ�านวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสาร

ส�าคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจ น�าเสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติตามระเบียบอ�านาจด�าเนินการ และผู้ขอเบิกต้องน�าส่ง

หลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน

2.4 ค่าอำานวยความสะดวกและสินบน 

• บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอ�านวยความสะดวก ค่าสินบน ในการด�าเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือ 

เกดิขึน้โดยผ่านบคุคลทีท่�าหน้าทีแ่ทนบรษิทั ทีป่รกึษา นายหน้า คู่สญัญา คูค้่า หรอืตวักลาง ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุ 

ของบริษัทโดยตรง 

• พนกังานต้องหลกีเลีย่งกจิกรรมทีอ่าจน�าไปสูห่รอืสือ่ว่าบริษทัได้จ่ายหรอืรบัค่าอ�านวยความสะดวกหรือเงนิให้สนิบน

• หากพนกังานได้รบัการร้องขอให้จ่ายเงนิในนามของบรษิทั พนกังานควรขอใบเสรจ็ซึง่มรีายละเอยีดเหตผุลในการจ่ายเงนิ 

หากพนักงานมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือค�าถามใดๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินนั้นควรแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

และ/หรือกรรมการผู้จัดการทราบ 

2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง

• ต้องระบวุตัถปุระสงค์ของการจดัซือ้จดัจ้างอย่างชดัเจน น�าเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานพจิารณาความเหมาะสม 

และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัท

• มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

• บรษิทัไม่มนีโยบายเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืให้ ผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 

เพื่อที่จะรับสิ่งของ/บริการที่ไม่ได้คณุภาพมาตรฐานตรงตามค�าสั่งซือ้หรือข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าว

ให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและส่วนจัดซื้อทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

• จดัให้มกีระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงนิท่ีโปร่งใสและถกูต้อง ตลอดจนจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

• รายการบนัทกึบญัชีต่างๆ ต้องมีรายละเอยีดทีเ่หมาะสม ถกูต้อง มีการระบรุายการจ่าย การซือ้ขาย การจดัการสนิทรพัย์ 

วตัถปุระสงค์การท�ารายการทีช่ดัเจน ไม่มกีารปลอมแปลงการบนัทกึบัญชแีละเอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่ปิดบงัรายการ

ธุรกรรมที่แท้จริง 

• มีกระบวนการสอบยันข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน 

ท�าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

3. จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเล่ือนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และตรวจสอบอย่างใดอย่างหน่ึงเกี่ยวกับ ทดสอบข้อสอบจิตวิทยา 

และ/หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทจะพิจารณารับเป็นพนักงานนั้น 

มีความประพฤติและมีทัศนคติที่ดี

• สนบัสนนุและส่งเสรมิการให้ความรูด้้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานอย่างทัว่ถงึ 

เพือ่ส่งเสรมิความซือ่สัตย์ สจุรติ และรบัผิดชอบในการปฏบิติัตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยสือ่ให้เห็นความมุง่มัน่

ของบริษัทว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสม และเป็นธรรมตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

• ไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้

บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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4. สือ่สารนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร พนกังาน บคุคลผู้ท�าหน้าที่

แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการน�าไปปฏิบัติ ดังนี้

 การสื่อสารภายใน 

• ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านการอบรม ติดป้ายประกาศ 

แจกจ่ายและจัดเก็บไว้ในระบบ (E-Document)

• ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลงนามยอมรับการน�านโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน่ไปปฏบิตัิอย่างเปน็

ลายลักษณ์อักษร

 การสื่อสารภายนอก 

• จัดท�าเอกสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล 

ผู้ท�าหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า

• เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5. ผูท้ีก่ระท�าการทุจรติคอร์รัปชัน่ถอืเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณบริษทั จะได้รับการพจิารณาโทษทางวินยัตามระเบยีบ 

ข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานท่ีบริษัทก�าหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย จัดให้มี

ช่องทางทีป่ลอดภยัและสามารถเข้าถึงได้ เพือ่ให้พนกังานและบคุคลอืน่ๆ ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง 

อย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้

 การขอคำาแนะนำา 

หากผูใ้ดมข้ีอสงสัยหรอืต้องการค�าแนะน�าเก่ียวกบัการปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน สามารถปฏิบตัไิด้ ดงันี้

1. ขอค�าปรึกษากับ “ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล”

• โทรศัพท์ 02-895-4139 

• ส่งจดหมายทางไปรษณย์ีตามทีอ่ยูบ่รษิทั เลขที ่92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล 

แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

• ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น

2. ผู ้ขอค�าแนะน�าสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู ้ขอค�าแนะน�า 

จะท�าให้สามารถสื่อสารข้อแนะน�าตอบกลับถึงผู้ขอค�าแนะน�าได้โดยตรง และรวดเร็ว

 การแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือร้องเรียน 

หากผู ้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน การกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็น

ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจ 

สามารถแจ้งเบาะแสมายงับรษิทัได้โดยตรงถงึประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ/หรอื 

กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email : cs@smpcplc.com

รายงานประจำาปี 256072



 ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำาสุภาพ และควรมีรายละเอียด 

• ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน

• ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

• ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

 บริษัทได้กำาหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. บรษัิทจะเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัผูแ้จ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนเป็นความลบัและเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็น เพือ่ค�านงึถงึความ

ปลอดภยัและป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนต่อผู้แจ้งเบาะแสหรอืร้องเรียน (กรณผู้ีแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน 

ไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฎชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึง

การกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระท�าผิดตามที่แจ้ง)

2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทำาดังต่อไปนี้

1. เรือ่งท่ีคณะกรรมการสอบสวนของบรษิทั รบัไว้พิจารณาหรอืได้วนิจิฉยัเสรจ็เดด็ขาดแล้ว และไม่มพียานหลักฐาน 

ใหม่ที่เป็นสาระส�าคัญเพิ่มเติม

2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี

3. เรือ่งทีไ่ม่ระบพุยานหลกัฐานหรอืระบพุฤติกรรมการกระท�าการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีช่ดัแจ้งเพยีงพอท่ีจะด�าเนนิการ 

สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

 การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เลขานกุารบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบรวบรวมเอกสารทีไ่ด้รบัจากช่องทางดงักล่าว เพือ่สรปุข้อเสนอแนะและประเดน็ต่างๆ 

ทัง้หมด เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาด�าเนนิการ และบรษิทัมหีลกัเกณฑ์ในการตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

เพือ่ให้เกดิกระบวนการยตุธิรรมในการพจิารณาสอบสวน และการพจิารณาลงโทษผูก้ระท�าความผดิ แต่กรณทีีม่หีลกัฐาน

ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกด�าเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ 

การท�างานของบริษัท

2. หากเป็นบคุคลภายนอกและส่งผลให้บรษัิทได้รบัความเสยีหายบรษิทัอาจพิจารณาด�าเนนิคดกีบัผูร้้องเรยีนด้วย

 การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งส้ินต่อผู้

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องด�าเนินคดี 

เป็นพยาน ให้ถ้อยค�า หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
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2.3 คว�มรับผิดชอบต่อพนักง�น 

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่าง

เคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยก�าหนด 

ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

• ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานแต่ละคน

• ส่งเสรมิ พฒันา เพิม่พนูความรูค้วามสามารถและทกัษะของพนกังานให้มคีวามก้าวหน้าและมัน่คงในสายวชิาชพี

อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการท�างานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท

• ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน

• การแต่งต้ังและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท�าด้วยความสุจริตใจ 

และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด

• จดัให้มรีะบบการบรหิารบคุลากรทีเ่หมาะสม หลีกเล่ียงการกระท�าใดๆทีจ่ะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง 

อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

• ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

2.4 คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทด�าเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 

เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

• ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก�าหนดที่เหมาะสม

• ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา 

ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

• ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานให้ลูกค้า

• จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล 

และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ�้า

• พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต�า่ที่สุดอย่างต่อเน่ือง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและ

บริการที่ได้มาตรฐานไว้

• แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิัตติามข้อตกลงกบัลกูค้าได้ ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าทนัท ีเพือ่ร่วมกนัพจิารณา

หาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

• รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

รายงานประจำาปี 256074



2.5 ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินการให้ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

• รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

• ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

อนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิการของบรษิทั โดยให้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจ้าหน้าทีภ่าครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

• ไม่กระท�าการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2.6 คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

• ปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง

• ด�าเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

• ไม่ให้ความร่วมมอืหรอืสนบัสนนุบคุคลใดๆทีท่�าธรุกจิผิดกฎหมาย หรอืเป็นภยัต่อสงัคมและความมัน่คงของประเทศ

• ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

• ไม่กระท�าการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษทัจดัให้มกีจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนอย่างสม�า่เสมอ โปรดดกูารมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมในหวัข้อ 

“กิจกรรมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสังคม”

3. ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อหลักก�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�ร
บรษัิทได้ประเมนิและระบปุระเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่ร้างผลกระทบต่อการประกอบธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และประเดน็ 

ทีม่นียัส�าคญัต่อความยัง่ยนืของกจิการ เพือ่ก�าหนดเป็นแนวทางให้มคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์ และแผนธรุกิจของกจิการซึง่ต้องด�าเนนิ

ธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และเพือ่น�าไปสูก่ารสนบัสนนุอนัดจีากผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย บรษิทัได้ศกึษาถงึลกัษณะของธรุกจิ 

และบริบทแวดล้อม เช่น ข้อกังวล ข้อห่วงใย และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกิจการ จากนั้นน�าประเด็นทั้งหมด 

มาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายของธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้ อันจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม 

ดังที่ได้กล่าวไปในส่วนของการวิเคราะห์ ”ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ” ของบริษัท ในหัวข้อ ”ลักษณะการประกอบธุรกิจ” 

ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยสำาคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ: สินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

ซึง่หมายถงึ สนิค้าทีผ่ลติตรงตามมาตรฐานทีแ่ต่ละประเทศก�าหนด และผูบ้รโิภคสามารถมัน่ใจได้ว่าถงัแก๊สทกุใบทีผ่ลติโดยบรษัิท

และใช้งานอยูน่ัน้ ได้ผ่านการทดสอบทกุใบและทกุขัน้ตอนการผลิต บรษิทัได้มุ่งพฒันากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพวตัถดุบิ 

และการควบคุมคุณภาพสินค้า ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของทุกมาตรฐานที่คู่ค้าของบริษัทยอมรับอย่างเคร่งครัด

บรษัิทตระหนกัถึงปัจจยัท่ีมผีลต่อความยัง่ยนืดังกล่าว จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษามาตรฐานการผลติสินค้าตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบั

จากทั่วโลก พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าในอนาคต บริษัทได้พัฒนา

กระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งข้ึนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นของผู้บริโภค 

ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้และได้รบัการปรบัปรงุใหม่โดยส�านกัมาตรฐานอยูต่ลอดเวลา บริษทัได้พฒันากระบวนการทดสอบ 

และเพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต โดยก�าหนดให้มีค่าที่ยอมรับได้เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด 

ในกระบวนการทดสอบด้วยแรงดันภายในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้
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1. ทดสอบแรงดันน�้า(Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เท่าของแรงดันออกแบบ (หรือประมาณ 4 เท่าของแรงดันใช้งาน) 

โดยถงัจะต้องไม่มกีารรัว่ซมึหรอืเสยีรปูถาวรตามเกณฑ์ทีม่าตรฐานก�าหนด ซึง่กระบวนการทดสอบนี ้จะถกูท�าการทดสอบ

หลังจากที่ถังผ่านกระบวนการอบถังด้วยความร้อน (Heat Treatment)

2. ทดสอบการรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพ่นสีและขันวาล์ว โดยการอัดอากาศเข้าไป

ภายในถงัด้วยแรงดนัตามเกณฑ์ทีม่าตรฐานก�าหนดซ่ึงไม่น้อยกว่าความดนัใช้งาน แล้วน�าไปตรวจสอบโดยการกดลงไปใต้น�า้ 

ตามระยะเวลาทีม่าตรฐานก�าหนด โดยถงัทีผ่่านการทดสอบจะต้องไม่มฟีองอากาศรัว่ออกมาซึง่แสดงถงึการรัว่ซมึของรอย

เชื่อมหรือข้อต่อวาล์ว

4. ก�รดำ�เนินก�รเพื่อปฏิบัติต�มนโยบ�ย
4.1 ดำ�เนินก�รเพื่อให้ ได้รับก�รรับรอง ISO14001:2015 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากร เช่น ไฟฟ้า ประปา น�า้มนั อย่างมปีระสทิธภิาพ และควบคมุปรมิาณ

การใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนีบ้รษิทัยงัตระหนักว่า การประกอบธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมนัน้ เป็นอกีหนึง่ปัจจยั 

ของความยัง่ยนื และเพือ่ให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป ตัง้แต่ต้นปี 2559 บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิการขอการรบัรอง 

ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

โดยส่วนหนึ่งของการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านคุณภาพน�้า น�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตบริษัทได้บ�าบัดและน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดและการกรองแล้ว 

กลบัมาใช้ใหม่ ท�าให้ลดปรมิาณการใช้น�า้ประปาลงได้ ส่วนน�า้ทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงาน บรษิทัมกีารวัดคุณภาพ

น�้าทิ้งอย่างสม�่าเสมอ

2. ด้านขยะและของเสยี บรษิทัได้จัดหาภาชนะรองรบัขยะทีเ่หมาะสม มกีารแยกขยะ และจดัเกบ็ขยะแต่ละประเภท

ให้เป็นระเบยีบ และจดัสร้างโรงพกัขยะปนเป้ือน และส่งก�าจดักบับรษิทัทีไ่ด้มาตรฐานเมือ่มปีรมิาณทีเ่หมาะสม 

นอกจากน้ีบริษัทยังได้ด�าเนินการ ”โครงการธนาคารขยะ” ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ

การท�ากจิกรรม 5 ส ของบรษิทั โดยบรษิทัได้ด�าเนนิโครงการมาอย่างต่อเนือ่ง และพนกังานทกุคนในบรษิทัได้มี

ส่วนร่วมในกจิกรรมนี ้โดยพนกังานสามารถเกบ็รวบรวมวสัดเุหลอืใช้จากการผลติ เช่น กล่องกระดาษ เศษลวด 

แกนเทปพันเกลียว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก น�ามาขายกับคนกลาง 

ทีบ่รษิทัได้จดัจ้างในราคาตลาด โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้พนกังานลดปริมาณขยะภายในบรเิวณโรงงาน 

ซ่ึงจะส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยรวม และเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 และการจัดเก็บเอกสาร 

ในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิค (e-document)

3. ด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัทลงทุนกับโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟ 

เป็นแบบประหยัดพลังงาน และการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ 

4. ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด เช่น 

การลดฝุ่นละอองภายในบริษัทก่อนที่จะกระจายสู่ชุมชนรอบๆโรงงาน โดยการใช้บริการบริษัทภายนอก 

น�าอุปกรณ์เข้ามาเพื่อดูดฝุ่นภายในโรงงานเป็นประจ�าทุกวัน และก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

คณุภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจ�า พร้อมทัง้จดัให้มแีผนการตรวจสอบและบ�ารุงเชงิป้องกนัของอปุกรณ์

หรือเครื่องจักรอย่างสม�่าเสมอ

5. ด้านระดบัเสยีง บรษิทัตรวจวดัเสยีงอย่างสม�า่เสมอตามทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่ก่อมลพษิทางเสยีง

แก่ชุมชนข้างเคียง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับประเภทของงาน (เช่น ปลั๊กอุดห ู

รายงานประจำาปี 256076



ท่ีครอบหู เป ็นต้น) ให ้พนักงานที่ต ้องท�างานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางเสียง 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพ

การได้ยินของพนักงานที่ต้องท�างานในพื้นที่ที่เสียงดังเกินมาตรฐานในการตรวจสุขภาพประจ�าปี

6. ด้านแสงสว่าง บริษัทตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ท�างาน เพื่อให้พนักงานได้ท�างานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ 

เพื่อสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท�างาน 

7. ด้านความร้อน บริษัทตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ท�างาน และแก้ไขทันทีที่พบว่าสภาพความร้อนในการท�างาน

ไม่เหมาะสม

 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

บรษิทัมแีผนการปลกูฝังจติส�านกึและเผยแพร่แนวคดิในด้านการใช้ทรพัยากรให้มีประสทิธภิาพและอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม

ให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่านการอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือติดป้ายตามสถานท่ีต่างๆ รวมทั้ง 

จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ี 

ยังส่งคณะท�างานในส่วนต่างๆไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มเติมความรู้และการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การส่งคณะท�างานด้านสิง่แวดล้อมไปอบรมภายนอก หรอืศกึษาดงูานกับสถาบนัทีม่คีวามเชีย่วชาญในการจดัการ

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การพัฒนา

อตุสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNIDO) และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยปี 2560 ทีผ่่านมา มจี�านวนชัว่โมงอบรม 

ทั้งหมด 146 ชั่วโมง

2. การอบรมข้อก�าหนดของ ISO14001 ให้แก่พนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

3. ทดสอบความเข้าใจในการท้ิงขยะของพนกังาน โดยคณะท�างานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ประเภทขยะของเสยี 

เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2560 เพื่อน�าผลมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงานต่อไป

4. การจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

5. การรณรงค์การคัดแยกเศษอาหารในสโมสร ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

6. การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น คู่ค้า หรือ คนในชุมชน โดยการท�าแผ่นพับคู่มือ 

ในการติดต่อและข้อระเบียบต่างๆ

4.2 ก�รพัฒน�และดูแลพนักง�น

 การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจตราไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วน

เกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน เช่น ไม่มกีารบงัคับใช้แรงงาน (forced labour) และ ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ 

(child labour)

 ค่าตอบแทนพนักงาน

บรษิทัให้ความส�าคญักบัค่าตอบแทนพนกังานว่าต้องเป็นอตัราทีเ่หมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของพนกังาน 

และสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจให้พนักงานท�างาน

กบับรษิทัในระยะยาว และส�าหรับพนกังานฝ่ายผลติบริษทัมรีะบบการให้ผลตอบแทนพนกังานทัง้ตามอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ 

ตามที่กฎหมายก�าหนดและบวกส่วนเพิ่มตามจ�านวนช้ินงานที่พนักงานท�าได้มากกว่าอัตราขั้นต�่าที่บริษัทก�าหนด 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการทบทวนอัตราการจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมกับ 

จ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

77บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



 สวัสดิการพนักงาน

สวสัดกิารทีบ่รษิทัมนีอกเหนอืจากทีบ่งัคบัตามกฎหมาย เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวติทีด่ขีองพนกังาน แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมใหญ่พนักงานประจ�าปี โครงการสอนภาษาอังกฤษ 

ให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านภาษา และ โครงการสอนภาษาไทยให้คนงานต่างด้าว และโครงการส่งเสริม 

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน (7 habits)

2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน เช่น การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษ 

ให้แก่พนักงาน การให้เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ ค่าน�้ามัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น

3. สวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืการออมเงนิของพนกังานบรษิทัได้จดัต้ังกองทนุส�ารองเลีย้งชพีดแูลผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน และเป็นการส่งเสรมิการออม และเป็นแรงจงูใจให้พนกังานปฏบิตังิานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน 

โดยเงินท่ีสมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว ้

โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เม่ือพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผล

ประโยชน์ของกองทุนตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้

4. สวสัดิการทีเ่กีย่วกบัสถาบนัครอบครวัของพนกังาน เช่น เงนิแสดงความยนิดกีารสมรส เงนิช่วยเหลือการคลอดบตุร 

เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี 

5. สวสัดกิารเกีย่วกบัความมัน่คงในอนาคตของพนกังานและครอบครวั เช่น จดัให้มีเงนิบ�าเนจ็แก่พนกังานหลังจากเกษยีณอาย ุ

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี

6. สวสัดกิารทีเ่ก่ียวกบัคณุภาพชีวติ สภาพแวดล้อมในการท�างาน และความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน เช่น 

- การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการท�างานของพนักงานแต่ละคน 

- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�างานสม�่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ตลอด 24 ชัว่โมง ตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ตดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนภยัภายในอาคาร ถงัดบัเพลงิ ประตหูนไีฟ 

- จดัให้มกีารฝึกซ้อมดบัเพลงิเบือ้งต้น ฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่พนกังานต่อเนือ่งทกุๆ ปี 

- การจัดให้มีห ้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วน 

พร้อมกับมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมส�าหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

- จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีส�าหรบัพนกังานทัว่ไป และตรวจเพิม่เตมิตามปัจจยัความเส่ียงจากการประกอบอาชพี 

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการท�างาน เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี เช่น ตะกั่ว และไซลีน ในร่างกาย พร้อมกับมีการ 

ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

 การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษทัจดัให้มกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมือ่มกีรณกีารท�าผดิกฎระเบยีบบรษิทัหรอืการทจุรติเกิดขึน้ 

และให้สิทธิพนักงานที่ถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบันทึก

ผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการ 

เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

 ในปี 2560 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทด�าเนินกิจการมา ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม 

และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

รายงานประจำาปี 256078



 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

บรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2531 

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนกต่างๆภายในบริษัทและตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งท�าหน้าที่สังเกตการณ์ 

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 17 คน โดยด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พจิารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงานเพือ่ป้องกนัและ

ลดการเกิดอบุติัเหต ุการประสบอันตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญอนัเนือ่งจากการท�างาน 

หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างานเสนอต่อนายจ้าง โดยนโยบายปี 2560 ยังคงนโยบายต่อเน่ืองจากปีก่อน 

คือ การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ในการท�างานและมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานต่อนายจ้าง เพือ่ความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง 

ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

4. พจิารณาข้อบงัคบัและคูม่อืตามข้อ 3 รวมทัง้มาตรฐานด้านความปลอดภยัในการท�างานของสถานประกอบกิจการ 

เสนอต่อนายจ้าง

5. ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน 

สถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบทุกไตรมาส

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานรวมถึงโครงการหรือแผนการ

อบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง 

และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ คปอ. มีก�าหนดการประชมุเป็นประจ�าทกุเดือน โดยมวีาระการประชมุร่วมกนัส�ารวจบรเิวณโรงงานเพือ่ชีจ้ดุเสีย่ง 

และหาทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกดิอันตราย พร้อมกบัมกีารสนบัสนนุให้คณะกรรมการเสนอความคดิเห็นสิง่ท่ีควรจะท�าเพิม่เตมิ

เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ทั้งนี้ในปี 2558-2560 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานมีดังนี้

สถิติอุบัติเหตุการท�างาน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ชาย 

(คน)

หญิง

(คน)

รวม 

(คน)

ชาย 

(คน)

หญิง

(คน)

รวม 

(คน)

ชาย 

(คน)

หญิง

(คน)

รวม 

(คน)

1. ไม่หยุดงาน 32 - 32 14 - 14 14 - 14

2. หยุดงาน 45 - 45 67 - 67 59 - 59

3. ทุพพลภาพ - - - - - - - - -

4. เสียชีวิต - - - - - - - - -

   รวม 77 - 77 81 - 81 73 - 73

79บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ปี 2560 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงานลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 12% เนื่องจากบริษัทรณรงค์ให ้

ความรู้เพ่ิมเตมิกบัพนกังาน พร้อมทัง้หาทางป้องกันแก้ไขสาเหตทุีท่�าให้เกดิอบุตัเิหต ุอย่างไรกต็ามกย็งัไม่บรรลเุป้าหมายทีบ่รษิทัตัง้ไว้คือ 

จะลดอบุติัเหตใุห้เหลอืศนูย์ ดงันัน้บรษิทัจงึได้เป้าหมายดงักล่าวต่อไปในปี 2561 พร้อมก�าหนดแนวทางด�าเนนิการ (Action plan) 

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการป้องกันอุบัติเหตุให้ผู้บริหารรับทราบเป็นรายไตรมาส

4.3 ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

 การดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ โดยจะปฏเิสธการให้สนิบนและรบัสินบนอย่างสิน้เชงิ และมกีารทบทวนกระบวนการท�างานทีช่ดัเจน โปร่งใส 

ในทุกขั้นตอนอยู่เสมอเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดทุจริต

คอร์รัปชั่นในองค์กร บริษัทมีการจัดท�านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้พนักงาน 

คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทได้จัดท�าและเผยแพร่กรณีศึกษาพร้อมท้ัง 

ค�าแนะน�าหรอืแนวทางปฏบิตัใิห้กบัพนกังานในกรณทีีพ่บเจอการทจุรติคอร์รปัช่ัน นอกจากนีบ้รษิทัยงัจดัให้มกีารสอบทาน

นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

การถอืปฏบัิตติามนโยบาย บริษทัก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัติามนโยบายนีโ้ดยทัว่กนั 

 

 การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

ซึ่งในปี 2560 ท่ีผ่านมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไม่พบเหตกุารณ์หรอืข้อบ่งชีใ้ดๆถงึรายการทจุรติคอร์รปัช่ัน การเล้ียงรบัรอง การบรจิาค และการให้ของขวญัเป็นไป

ตามธรรมเนยีมปฏบิตัปิกติทางธรุกจิของบรษัิท และไม่พบว่าพนกังานคนใดมกีารรบัของขวญั หรอืเรยีกร้องผลประโยชน์ 

ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมประเมินว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

จึงยังคงใช้นโยบายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับเดิม

ส่วนการด�าเนนิการเก่ียวกับการด�าเนนิการเพือ่เป็นสมาชกิของโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น เร่ิมแรกบริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และระหว่างปี 2557-2558 บริษัทได้ด�าเนินการก�าหนดนโยบาย ออกแบบและปรับปรุง

ระบบการควบคมุภายในพร้อมทัง้เผยแพร่แนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัการต่อต้านการทจุรติให้บคุคลากรในองค์กรทกุคนรบัทราบ 

จนกระทั่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2562)

ในส่วนของปี 2560 บริษัทด�าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการทบทวนนโยบาย 

ให้กับพนักงานเก่า ว่ายังคงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน และให้ความรู้กับพนักงานใหม่ผ่านการ

ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่

รายงานประจำาปี 256080



4.4 ก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์

อ้างถึงนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น คัดลอก ท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพร่ 

ผลงานต่าง ๆ  รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ บรษิทัจงึก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารระบบมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ดแูลตดิตามอย่างสม�า่เสมอ 

เพือ่ป้องกนัการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบ เช่น จดัท�าแผนงบประมาณประจ�าปีในการขอ 

ต่ออายผุลติภัณฑ์ทีม่ลีขิสทิธิ ์การป้องกันไม่ให้บคุคลนอกหน่วยงานบรหิารระบบติดตัง้โปรแกรมต่างๆในเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้เอง 

รวมทัง้มแีผนการตรวจสอบเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนีย้งัรวมถงึการห้ามเผยแพร่ ความลบัของบรษิทั 

ข้อมูลท่ีมาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 

ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ี 

เป็นความลับต้องรักษาให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล

4.5 ก�รคัดเลือกคู่ค้�/ผู้จัดห� ที่เหม�ะสม

บรษิทัให้ความส�าคญัและดแูลความสมัพนัธ์กบัคูค้่าเสมอืนเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ โดยยดึประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย 

กล่าวคือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภท บริษัทจะสรรหาจากคู ่ค้าหลายราย เพื่อเพิ่มอ�านาจ 

ในการต่อรองด้านต้นทนุสนิค้าจากการซ้ือปรมิาณมากและเป็นการสร้างโอกาสทางธรุกจิกบัคูค้่า บรษิทัมเีกณฑ์การคดัเลอืก

คูค้่าทีเ่หมาะสมและเป็นมาตรฐานเพือ่ให้ได้มาซึง่คู่ค้าทีม่คุีณสมบตั ิและความสามารถในการจดัหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร 

ทีต่รงความต้องการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเกณฑ์ทีบ่รษิทัใช้เพือ่จดัหาคูค้่าทีม่คีณุภาพนัน้บรษิทัประเมนิจาก

1. ความสามารถในการผลิตของคู่ค้าต่อปี และมีฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพที่จะเติบโต 

ไปพร้อมกับบริษัทในระยะยาว

2. จ�านวนพนักงาน

3. รายชื่อลูกค้าหลักและการบริการหลังการขาย

4. การได้รับการรับรองในระดับสากล

และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประเมินผลงานของคู่ค้า ฝ่ายผลิตจะประเมินคุณภาพสินค้าและ

การบริการของคู่ค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน – 1 ปี

4.6 ผลสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�

บรษิทัมกีารส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ประเมินผลการด�าเนนิของบรษิทัใน 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพื่อน�าผลการส�ารวจ 

มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

ความพึงพอใจของลูกค้า (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ปี 2559 ปี 2560

1. ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) 3.84 4.28
2. การบริการ (Service) 3.97 4.29
3. การส่งมอบ (Delivery) 3.64 3.82
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 3.82 4.14

ผลส�ารวจความพงึพอใจลกูค้าประจ�าปี 2560 พบว่าคะแนนเฉลีย่โดยรวมสงูกว่าปี 2559 คดิเป็น 8% และหากพจิารณาคะแนน

ในแต่ละรายหวัข้อสงูกว่าปีก่อนในทกุหวัข้อ อย่างไรกต็ามบริษทัยงัคงน�าผลการประเมนิและค�าแนะน�าจากลูกค้ามาพฒันาและ

ปรับปรงุคณุภาพสนิค้าและบริการของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ความพงึพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกค้าให้ยาวนาน
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5. นวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม CSR จ�กก�รดำ�เนินคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
5.1 วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

หนึง่ในกลยทุธ์ในการเจรญิเตบิโตของบรษิทันัน้คอืการออกผลิตภณัฑ์ทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมสูง (High Valued-Added Product) 

และเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้ทักษะและความรู้ความช�านาญพิเศษในการผลิต 

ซึง่ผลิตภณัฑ์เหล่านี ้นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บรษิทัแล้ว ยงัสามารถส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัอกีด้วย

 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. ถังแก๊สกระป๋องขนาด 1 ปอนด์ ออกจ�าหน่ายครั้งแรกในปี 2556 ซึ่งเป็นถังที่บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและ

ผลติ โดยเป็นถงัแก๊สกระป๋องแบบเตมิได้เพือ่ทดแทนถงัแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิง้ ซึง่ส่วนใหญ่ผูซื้อ้น�าไปใช้ประกอบ

กบัอปุกรณ์ต่างๆ เช่น อปุกรณ์ตดัหญ้า เตาแก๊สส�าหรบัปิคนคิ ฯลฯ ซึง่การผลิตถงัแก๊สกระป๋องแบบเตมิได้นีจ้ะช่วยลด

ปัญหาขยะ เป็นการส่งเสรมิและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม นอกจากนีต้ลอดระยะเวลาทีผ่่านมาถงัดงักล่าวมคีวามต้องการเพิม่

สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่ตอนต้นปี 2560 ถงัแก๊สกระป๋องได้รบัรางวลัจากสถาบนัต่างๆในประเทศสหรฐัอเมริกา 

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ประวัติบริษัท” หัวข้อย่อย “ประวัติความเป็นมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการ 

ที่ส�าคัญ”  

2. ถังน�้าหนักเบา (Light-Weight Cylinder) หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค 

เป็นถังท่ีผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่มีน�้าหนักเบากว่าปกติ ท�าให้น�้าหนักถังเบากว่าปกติประมาณ 40% 

ซึ่งจะสะดวกในการขนย้าย เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง และเป็นการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคต่อการ 

ไม่ต้องยกของหนักอีกด้วย

3. ถงัแก๊สอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 420 ปอนด์ (ขนาดบรรจ ุ450 ลิตร) ซึง่บรษัิทได้พฒันาส�าเรจ็และออกเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ 

ในปี 2559 โดยถงัขนาดใหญ่นีจ้ะช่วยเพิม่ความสะดวกต่อลกูค้า/ผูบ้รโิภค เพ่ิมความปลอดภยัเนือ่งจากไม่ต้องมถีงัแก๊ส

จ�านวนมากเก็บเอาไว้ในบริเวณโรงงาน นอกจากน้ียังช่วยลดพ้ืนที่จัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ 

ที่เกี่ยวกับแก๊ส เช่น วาล์ว หรือท่อส่งแก๊ส เป็นต้น 

4. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวชุบกัลวาไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้อง 

การของลกูค้าทีต้่องการถังทีม่คีวามคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากเป็นพเิศษ เช่น การน�าไปใช้ในทีท่ีม่คีวามชืน้สงู 

เป็นต้น โดยถงัชบุกัลวาไนซ์ เป็นถงัทีม่คีวามคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าถงัทัว่ไป ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายของ

ลูกค้าในการซ่อมแซมถัง และช่วยลดขยะที่เกิดจากถังเสื่อมสภาพ

5. RFID Cylinder Tracking ส�าหรับลูกค้าในบางประเทศที่ต ้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการติดตามถังแก๊ส 

บรษิทัจงึได้พฒันากระบวนการผลติโดยเพ่ิมจดุตดิตัง้ RFID ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า ท�าให้บรษิทัได้รบั

ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 พัฒน�กระบวนก�รผลิต 

บริษทัไม่หยดุทีจ่ะพฒันากระบวนการผลติ การพฒันากระบวนการผลิตนอกจากจะท�าให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

แล้วยงัช่วยลดต้นทนุของบรษัิท และช่วยรกัษาสภาพแวดล้อมอกีด้วย ในปี 2560 ท่ีผ่านบรษัิทได้ก่อสร้างเตาใหม่เพ่ิมเตมิ

ที่โรงงาน 3 ซ่ึงเป็นเทคโนยีล่าสุดท่ีท�าให้ลดการใช้พลังงานกว่าเตาเผารุ่นก่อน และได้สร้างสถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบเหล็ก 

ท�าให้ลดพลังงานเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายในการขนย้าย นอกจากนี้บริษัทยังได้น�าระบบ Barcode มาเริ่มต้นทดลองใช้

กับการจัดเก็บวัตถุดิบเหล็ก เพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดจากการท�างานโดยมนุษย์

รายงานประจำาปี 256082



6. CSR After Process
ทุกๆปี บริษัทมีโครงการที่จะเข ้าไปช่วย หรือ เข ้าไปท�ากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆให้กับชุมชนที่อยู ่ห ่างไกล หรือ 

ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

โปรดดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในหัวข้อ “กิจกรรมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสังคม”
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การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความส�าคัญและมีแนวทางในการปฎิบัติ ควบคุมและก�ากับและดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 

โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างองค์กร

ให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทส่ือสารแนวทางในการ

ก�ากับดูและกิจการผ่านคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 

รับผดิชอบและโปร่งใส โดยก�าหนดให้สอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัและดูแลกจิการทีดี่ปี 2555 ทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ (เริม่ถอืปฏบิตั ิ

ในปี 2557 เป็นต้นมา) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้น�ามาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับและดูแลกิจก�ร 
คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี จึงได้ด�าเนินการอย่างต่อ

เนือ่งในการส่งเสรมิให้บรษิทัมรีะบบและปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกิจของ

บริษัท เพราะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนท�าให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่น 

ให้เกดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ยดึมัน่ในความรบัผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัก�าหนดให้มกีารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการก�ากบัและดแูลกิจการของบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี 

โดยนโยบายของปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่7/2559 เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2559 

และ นโยบายของปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

โดยนโยบายสนับสนุนการก�ากับและดูแลกิจการที่บริษัทก�าหนดโดยครอบคลุมหลักส�าคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหน้ี คู่แข่งขันทางการค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง

3. การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่าง 

เพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน�ามาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

รายงานประจำาปี 256084



5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

6. มีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น และก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการบริหารงาน ตัดสินใจและ

กระท�าการแทนผูถื้อหุน้ จงึมนีโยบายปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สัตย์สุจรติและโปร่งใส โดยค�านึงถงึผลประโยชน์บรษัิทและส่วนรวม 

เป็นส�าคัญ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน และตามความเป็นจริง 

นอกจากนี้ยังก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ท�าสัญญา

ว่าจ้างกบับรษัิท คณะกรรมการให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ 

การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้นทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ เพือ่แต่งตัง้/ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนด/แก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ โดยไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้ง 

ยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

1. ก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ก�าหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีท่ีมีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ ที่ต ้องได้ 

รับการอนุมัติจากผู ้ถือหุ ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในต่ละครั้งจะต้องมีผู ้ถือหุ ้น 

เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และ จ�านวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุน

ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม 

พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมค�าชี้แจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจ�าเป็น และผลกระทบของการท�ารายการ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของ

แต่ละวาระ เช่น ส�าเนารายงานการประชุมครั้งก่อน หรือ รายงานประจ�าปีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และยังแนบเอกสารอื่นๆ เช่น 

รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง 

และแนบข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทีป่ระสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุแทนได้เลอืกทีจ่ะมอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึง่แทน หรอืมอบให้กรรมการ

อสิระท่านทีบ่รษิทัเสนอลงคะแนนเสยีงแทน ทัง้นีบ้รษิทัได้แนบข้อมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉนัทะไปกบั

หนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี ตามปกติแล้ว 

คณะกรรมการจะจดัประชุมในช่วงบ่าย และไม่มกีารจ�ากัดเวลาท่ีใช้ในการประชุม เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถซกัถามข้อสงสยั 

ได้อย่างเตม็ที ่ในส่วนสถานทีจ่ดัประชมุทีโ่ครงการ พาร์ค วลิเลจ พระราม 2 (Park Village RamaII) เลขที ่1/1-1/3 ซอยพระรามท่ี 2 

ซอย 56 แขวงแสมด�า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร ซึง่ผู้ถอืหุน้รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชุมได้สะดวก 

85บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัทได้ส�ารองพื้นท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งแนบแผนที่การเดินทางไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

และจัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัทก�าหนด คือ บริเวณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก

ให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีได้สะดวกขึ้น

บรษัิทได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมเอกสารทัง้หมดดงักล่าวผ่านบรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน และเพื่อให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการทีดี่ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมลงเว็บไซต์ของบริษัท (www.smpcplc.com) 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมท้ังแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น 

หรือผู้ลงทุนทั่วไปทราบ นอกจากนี้บริษัทได้ท�าการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องค�าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ 

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ส่งค�าถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ส�าหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทได้เผยแพร่

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ชื่อเร่ือง 

“การประชุมผู ้ถือหุ ้น” โดยก�าหนดให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น และเสนอ 

ชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคมของทกุปี (รวม 3 เดือน) ผ่านช่องทาง

โดยตรงกับเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท 

และประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 อน่ึงส�าหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่อง 

ประจ�าปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคล 

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2. ก�รดำ�เนินก�รในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บรษิทัจดัการประชมุผูถื้อหุน้รวมทัง้หมด 1 ครัง้คอืการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 

โดยจัดประชุมที่โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. 

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่า

การประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมกับจ�านวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างวาระ

สามารถเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงได้เมือ่จบวาระนัน้ในทนัท ีบรษิทัได้จดัเตรยีมเจ้าหน้าทีแ่ละเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่างเพยีงพอ 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบยีน พร้อมทัง้จดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัให้มกีารเลีย้งรบัรองทีเ่หมาะสม 

แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้นั้น บริษัทยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียง

ของผู้ถอืหุ้นทีไ่ม่สามารเข้าร่วมประชมุได้ ด้วยการแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุแทน หรอืสามารถแต่งตัง้กรรมการอสิระ

ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียง ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการ) และรศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก 

(กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ) ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 ทีผ่่านมา มผีูถ้อืหุน้มอบฉนัทะให้แก่กรรมการ

อิสระทั้ง 2 ท่านดังนี้

• ผู้ถือหุ้นจ�านวน 5 ราย มอบฉันทะให้นายวินัย วิทวัสการเวช

• ผู้ถือหุ้นจ�านวน 3 ราย มอบฉันทะให้รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

รายงานประจำาปี 256086



ก่อนเริม่การประชุมประธานกรรมการช้ีแจงสิทธกิารลงคะแนน วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนอย่างชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

ระหว่างการประชุมนางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ เป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯให้เป็นผู้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระ 

การประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 มคีณะกรรมการบรษิทัเข้าร่วมประชมุ 8 ท่าน จากทัง้หมด 9 ท่าน (คดิเป็น 89%) ได้แก่ 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ 

พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม 

เพ่ือร่วมตอบข้อซกัถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ส่วนกรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร 

เนื่องจากอยู่ในช่วงพักพื้นหลังเข้ารับการผ่าตัด ในการประชุมประธานฯได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให ้

ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบและซกัถามผูบ้ริหารถงึการด�าเนนิงานของบริษทัและเหตผุลของการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

ในการนบัคะแนนเสยีงทกุวาระ เพือ่ให้การตรวจนบัเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและรวดเรว็ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะ

กรณทีีม่ผีูถ้อืหุ้นคดัค้าน หรอื งดออกเสยีง ยกเว้นวาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัได้จดัให้มกีารลงคะแนนเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 

และเกบ็บตัรลงคะแนนทกุใบทัง้ทีเ่ห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง นอกจากนีเ้พือ่ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ กรรมการท่ีมี

ส่วนได้เสยีในการพจิารณาวาระใดจะงดออกเสยีงและออกจากห้องประชุมในระหว่างการพจิารณาวาระนัน้ บรษิัทยงัใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นย�า และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงช่ือของผู้ถือหุ้น/ 

ผู้รับมอบฉันทะไว้ที่เลขานุการบริษัท ส�าหรับผลสรุปการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนของ

ผูถ้อืหุน้ทีล่งมต ิเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงทนัทก่ีอนขึน้วาระต่อไป และจดัให้มกีารสรุปมตทิีป่ระชมุทัง้หมดอกีครัง้หลงั

จบวาระสุดท้าย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้เชญิบคุคลทีเ่ป็นอสิระ คอื นายธนภณ หลวิสกุล (ทีป่รกึษากฎหมาย) เข้าร่วมเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง

3. ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมและก�รเปิดเผยมติก�รประชุมผู้ถือหุ้น
หลงัการประชมุ บรษิทัเผยแพร่สรปุผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ พร้อมมตทิีป่ระชมุทนัทผ่ีานระบบของตลาดหลกัทรัพย์ 

และภายในวันท�าการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนรายงานการประชุมบริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน 

นบัจากวนัทีม่กีารประชมุ โดยเลขานกุารบรษิทัได้รวบรวมประเดน็ข้อซกัถามและข้อคิดเหน็ท่ีส�าคัญเพิม่เตมิไว้ในรายงานการประชมุ

เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้รบัทราบข้อมลูทีส่�าคญัในระหว่างการประชมุ พร้อมทัง้เปิดเผยวธิกีารลงคะแนน 

พร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท 

ซึง่จะเป็นผูป้ระสานงาน อธบิายข้อซักถามและด�าเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชมุได้ถกูจดัเกบ็รกัษาทีส่�านกังานใหญ่ 

ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิง

4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจ�กสิทธิในก�รลงคะแนนเสียง
• สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

• สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส/รายปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ 

ขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

• สิทธิท่ีจะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ 

ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจ�าปีและแบบ 56-1 เป็นต้น

• สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

87บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ในปี 2560 บริษัทไม่มีการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ รวมถึงไม่มีการ

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังไม่มีการด�าเนินการใดๆที่จะกีดกันหรือ 

สร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

5. นโยบ�ยอื่นๆในก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม
• ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อเลขานกุารบรษิทั ภายใน 3 วนัท�าการ 

นับจากวันท่ีกรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้

เลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีร่วบรวมและรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ของกรรมการและผู้บรหิารต่อทีป่ระชมุ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

• ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการมส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิท เพือ่ให้บรษิทั 

มข้ีอมลูประกอบการด�าเนนิการตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการเก่ียวโยงกนั ซึง่เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู ่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้ โดยยื่นรายงานฯต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจ�า 

ภายใน วันท่ี 31 มกราคมของทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทางเลขานุการบริษัทจะ

รวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

• ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดอืนก่อนท่ีงบการเงนิจะออกเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชน 

• ก�าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซ้ือ-ขายหุน้/ถือครองหลักทรพัย์ของบรษิทัให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

• ปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจน

ในจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ดงักล่าวตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีม่กีบับรษิทั เนือ่งจากแรงสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย จะเป็นแรงผลกัดนัให้บรษัิท

ก้าวสู่ความส�าเร็จในระยะยาวได้ 

สามารถดรูายละเอยีดของนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

ได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2560 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางที่บริษัทให้ไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบเพิ่มขึ้น

รายงานประจำาปี 256088



ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือ ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (56-1) เช่น 

การปฎบิตัติามหลกัการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีรายงานการก�ากบัและดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชี และงบการเงนิ บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ ข้อมูลที่ส�าคัญ สรุปผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ 

และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั จงึได้ก�าชบัให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน 

ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม�่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ 

ความส�าคญัและยดึถอืปฏบิติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทนุสัมพนัธ์น้ัน บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้ตัง้แต่ปี 2556 

เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

เป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทก�าหนดนโยบายส�าหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้ 

• ปฎบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเป็นมอือาชพี โดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และ

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ

• เปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

• เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

• รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

• หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

• ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

• หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างครบถ้วน นอกจากน้ี กิจกรรมที่ 

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่าย ได้แก่ 

1. การเข้าร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ครัง้ 

2. การจัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จ�านวน 4 ครั้ง

3. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู ้ลงทุน/ผู ้ถือหุ ้นรายย่อย และส่ือเข ้าพบผู ้บริหารและ เข ้าเยี่ยมชมกิจการ 

(Company Visit) 9 ครั้ง

4. การตอบค�าถามแก่นกัลงทนุ และผูถ้อืหุน้ผ่านทางอเีมลล์ เวบ็ไซต์ และโทรศพัท์ โดยค�าตอบให้กบัทกุกลุม่นัน้อยูบ่นความ

เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันของการได้รับข่าวสารข้อมูล
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5. แถลงข่าวเก่ียวกับผลการด�าเนนิงานทางสือ่หนงัสือพมิพ์และสือ่ออนไลน์ รวมถงึการออกส่ือสัมภาษณ์ผู้บรหิาร จ�านวน 12 ครัง้

6. การรายงานผลประกอบการประจ�าปี นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในรายงานประจ�าปี และผลประกอบ

การระหว่างกาลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com โดยมีข้อมูลทางการเงิน

ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ในหัวข้อ “กิจกรรมของบริษัท”

เพื่อเป ็นช ่องทางในการติดต ่อสื่อสารกับบริษัท ผู ้ลงทุนสามารถติดต ่อขอทราบข้อมูลบริษัทได ้ตลอดเวลาท�าการ 

(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)

ผู้ติดต่อ :  นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ (ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท) 

ที่อยู่ :  บมจ สหมิตรถังแก๊ส เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า 

 เขตบางขุนเทียน กทม 10150 

โทรศัพท์ :  02-895-4139-54

โทรสาร :  02-895-4003

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

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
โปรดดูความรับผิดชอบของคณะกรรมการในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ เรื่อง แนวทางการด�าเนินการ

1 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) 

หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

ในการสรรหาคณะกรรมการใหม่ อยู่ระหว่างพิจารณาความจ�าเป็นและโครงสร้าง

ที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะ CG Committee

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 256090



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอ่ืนๆ
1. ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี) ได้แก่

• ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคล หรอื กิจการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�านวนเงินรวม 1,100,000 บาท 
 

2. ค่�บริก�รอื่น (non-audit fee) บริษัทจ่�ยค่�ตอบแทนค่�ง�นบริก�รอื่นๆได้แก่
• ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคล หรอื กิจการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�านวนเงินรวม -0- บาท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

เป็นประจ�าทกุไตรมาส เพ่ือให้ม่ันใจว่าบรษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอในการดแูลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

วตัถปุระสงค์ กฎหมาย ข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องได้อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถป้องกนัทรพัย์สินจากการทจุรติคอร์รปัช่ัน ความเสียหาย 

รวมทั้งมีการจัดท�าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งก�าหนดให้ทุกสิ้นปีมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในโดยอ้างอิงแบบการประเมินของ ก.ล.ต. และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5. ระบบการติดตาม 

ส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาในช่วงต้นปีหรือช่วงส้ินป ี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2560 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 พร้อมท้ังเปิดเผยปัจจัยความเส่ียงในรายงานประจ�าปี 

และได้มอบหมายหมายให้ฝ่ายจัดการก�าหนดแนวทางด�าเนนิการออกแบบระบบการควบคมุเพือ่ป้องกันและบรรเทาความเส่ียงต่อไป 

ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณารวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท

และแนวทางการด�าเนินการของบริษัทในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” 

คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบในกรณีท่ีมีคว�มเห็นแตกต่�งไปจ�กคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร 
บริษัทหรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยใน

- ไม่มี -

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการพจิารณาอนมัุตแิต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2560 เมือ่วนัที ่15 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้แต่งตัง้ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั 

ให้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประจ�าปี 2560 ซ่ึง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี อ�าพวัน ต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด และ นายศักดิ์ศรี อ�าพวัน 

แล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบ

ภายในมากกว่า 10 ปี และมกีารเข้าอบรมเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ อีกทัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั 

ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 256092



ส�าหรับการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีของผู้ตรวจสอบภายใน 

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะท�าการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อ

รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้เสนอแนวทางในการด�าเนนิการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆทีเ่กดิข้ึนให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

รับทราบเป็นรายไตรมาส

หัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น
เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม 

เพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทก�าหนด ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Unit) ของบริษัท

โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ใน“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” และ 

”รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

93บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2542 ซึง่ทกุท่านเป็นกรรมการอสิระ

ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 ท่าน รายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
4 /4

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ  

(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
4 /4

3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ 3 /4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป ิดเผยไว ้ในรายงานประจ�าป ีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล ่าว 

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวาระการด�ารงต�าแหน่งปี 2560 (เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุม 

เป็นประจ�าทุกไตรมาสรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเนื้อหาของการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาตามหัวข้อที่ได้ก�าหนดไว้ข้างต้น

สรุปได้ดังนี้

รายงานประจำาปี 256094



ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2560 (ที่ผ่านการสอบทาน

และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อพิจารณา 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ซึง่การประชมุกับผูส้อบบญัชน้ีีไม่มฝ่ีายบริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีเหน็ว่างบการเงนิประจ�าปี 2560 

มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา

ก�รสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชั่นและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายงานการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�าทกุไตรมาส โดยผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษัท ซ่ึงได้แก่ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั  เป็นผู้ดแูลจดัการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บรษิทั 

(Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงาน 

การตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่เพียงพอก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พบว่าโดยส่วน

ใหญ่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ มปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทัง้จากภายในและภายนอก 

ข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่เป็นไปตามปกตขิองธรุกจิ และได้รับการแก้ไข ป้องกนั และตดิตามโดยผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องอย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 

โดยแผนงานดังกล่าวยังคงเน้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

(Risk Management) เพือ่ให้องค์กรได้มกีารจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้อง

กับแผนงานและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงด้านกลยุทธ์องค์กร การเงิน การบริหารจัดการ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  นอกจากนี้ผู ้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามรูปแบบที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

เป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2560 ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงโดยรวมบริษัท 

มีแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ส�าหรับการด�าเนินการหลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 น้ัน ทางคณะกรรมการตรวจสอบภายได้ติดตามสอบถามจากบริษัทอย่างสม�่าเสมอ พบว่าบริษัทได้

ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามเพิ่มมากขึ้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้วางแผนร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบประจ�าปี 2561 

ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ แล้วเหน็ว่าการด�าเนนิงานของบริษทัสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

95บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



ก�รพิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้�งผู้สอบบัญชีและค่�สอบบัญชีประจำ�ปี 
ส�าหรบัการเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิทัประจ�าปี 2561 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้ว

เห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าเหมาะสม 

จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�านักงานเดิม ได้แก่ 

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ 

3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ

4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ

5. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593

แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ�ากัด ซ่ึงมคีวามเป็นอสิระ เป็นผูส้อบบญัชีบรษัิทประจ�าปี 2561 โดยก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2561 

ที ่1,180,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการจะได้เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และขออนมัุตต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 

ต่อไป

ก�รสอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 

รวมถึงรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส�าคัญแล้ว 

ในงบการเงินประจ�าปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได ้

รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

.......................................................

(นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจำาปี 256096



รายการระหว่างกัน
1. ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
1.1 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม :    บริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด

 ความสัมพันธ์กับบริษัท :    มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางท่านร่วมกัน

 ภาระหนี้สินที่เกิดจากการคำ้าประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

ตามที่เคยรายงานไว้ในปีก่อนๆ บริษัทมีภาระค�้าประกันหน้ีสินซ่ึงเป็นหน้ีของบริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด 

ที่มีต่อธนาคารธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) การค�้าประกันดังกล่าวมีสาเหตุจากในขณะนั้น บริษัทกับกลุ่มผู้บริหาร

ได้เข้าร่วมลงทุนด�าเนินการจัดตั้ง บจ.เหล็กสหมิตร เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด 

ซึง่เป็นธรุกจิทีผู่บ้รหิารมปีระสบการณ์และความช�านาญมาก่อน อีกทัง้เหน็ว่าธรุกจินีม้แีนวโน้มการเตบิโตทีดี่ อนัจะท�าให้

บรษิทัได้รบัประโยชน์จากการลงทนุ โดยบรษิทัสามารถน�าเหลก็เส้นซึง่เป็นหนึง่ในวตัถดุบิหลกัเพือ่ท�าข้อต่อวาล์วซึง่เป็น 

ชิน้ส่วนหนึง่ของผลติภัณฑ์ถังทนความดนัต�า่ของบรษัิท อย่างไรกต็าม บจ.เหลก็สหมิตรซ่ึงในขณะน้ันพึง่ตัง้กจิการขึน้มาใหม่ 

ยงัไม่ได้รบัความน่าเช่ือถอืจากธนาคาร จงึต้องใช้เครดติจากบรษิทั ซึง่ขณะน้ันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมผู้ีบรหิารร่วมกนั 

บางรายในการเข้าค�้าประกันเงินกู้ บริษัทจึงเข้าค�้าประกันหน้ีดังกล่าว โดยการเข้าท�ารายการน้ีได้ผ่านการอนุมัต ิ

จากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 

โดยมีผู้ค�้าประกันทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

  1. บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

  2. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2550)

  3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ต่อมาบริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ท�าให้บริษัทในฐานะผู้ค�้าประกัน ต้องร่วม 

รับผิดชอบช�าระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงบริษัทได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงเทพมาโดยตลอด จนเมื่อ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2551 ท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องประสบความส�าเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

ภาระค�้าประกันทั้งหมด โดยบริษัทเป็นผู้ช�าระหน้ีแทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินการตาม

เงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาปรบัโครงสร้างหนีฉ้บบัใหม่ทัง้หมด โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัได้ช�าระหนีต้ามสัญญา 

ปรับโครงสร้างหนี้ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

โดยสรุปภาระหนี้ค�้าประกัน มีดังต่อไปนี้
ภาระหนี้ค้�าประกันหนี้ทั้งสิ้น(เงินต้น) ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2544 1,350.52 ล้านบาท

หัก ยอดช�าระตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2544 – 31 มี.ค.51 (ตามสัญญาฯเดิม) 109.06 ล้านบาท

คงเหลือภาระหนี้ (ตามสัญญาใหม่) ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2551 1,241.46 ล้านบาท

แบ่งการช�าระหนี้ตามสัญญาใหม่ เป็นดังนี้

1. บจ.เหล็กสหมิตร (ลูกหนี้) ขายทรัพย์ทั้งหมดเพื่อช�าระหนี้ 312.10 ล้านบาท

2. บริษัท (ในฐานะผู้ค้�าประกัน) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคารเจ้าหนี้ 10% 26.66 ล้านบาท

3. ธนาคารเจ้าหนี้ยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด 464.80 ล้านบาท

4. บริษัท (ในฐานะผู้ค้�าประกัน) ผ่อนช�าระหนี้ต่อ 437.90 ล้านบาท
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รายการในล�าดับที่ 1 – 3 ได้ด�าเนินการเสร็จส้ินในปี 2551-2552 และในปี 2557 บริษัทได้ช�าระหน้ีในล�าดับที่ 4 

ทั้งหมดแล้ว

จากการท่ีบริษัทต้องช�าระหน้ีตามภาระค�้าประกันบริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่2/2556 เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2556 จงึมมีตใิห้ด�าเนนิการตามกฎหมายกบัลกูหนีแ้ละ 

ลกูหน้ีตามภาระค�า้ประกนัร่วม ซึง่ผลของคดีฟ้องล้มละลายบริษทั เหล็กสหมิตร จ�ากดั ส้ินสุดแล้ว โดยเมือ่วนัที ่20 มีนาคม 2557 

ศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งให้บริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด ล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์ครั้งที่สุด (ครั้งเดียว) 

เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2558 และปิดคดเีมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2558 บรษัิทจงึได้ตดัจ�าหน่ายลูกหนีด้งักล่าวออกจากบญัชี 

ส่วนคดีฟ้องแพ่งผู ้ค�้าประกันร่วม 2 ราย ได้มีค�าพิพากษาจากศาลฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

(โปรดดูรายละเอียดของคดีและผลการพิจารณาของทั้ง 2 คดีได ้ที่หัวข ้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ข ้อย ่อย 1 

“ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระหนี้ตามข้อพิพาททางกฎหมาย”)

1.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม : นางปัทมา เล้าวงษ์

ความสัมพันธ์กับบริษัท : กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560)

: ร้อยละ 24.21

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ : บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นส�าหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บ
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ 

รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน 

อัตราค่าเช่า : 1.20 ล้านบาท/ปี

ระยะเวลาของสัญญา : 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563

ก�าหนดช�าระเงินค่าเช่า : ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินเนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

2. เหตุผลและคว�มจำ�เป็นที่ทำ�ให้เกิดร�ยก�รระหว่�งกัน
รายการเช่าที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบที่เตรียมส�าหรับใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของบริษัท 

ท�าให้ต้องการพื้นท่ีในการเก็บวัตถุดิบส�าหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพื้นท่ีส�าหรับเก็บวัตถุดิบภายในบริเวณโรงงาน 

ในปัจจบุนัมีไม่เพียงพอ และการทีท่ีดิ่นทีเ่ช่าตดิกบัทีต่ัง้ของโรงงานของบรษิทัท�าให้สะดวกในการขนย้ายวตัถดิุบเข้าโรงงาน ซ่ึงจะท�าให้บรษิทั

ประหยดัต้นทนุในการขนส่งเคลือ่นย้ายวตัถุดิบมากกว่าการเช่าทีดิ่นอืน่ในละแวกใกล้เคียง รายการเช่าทีด่นิ 3 ปี มมูีลค่ารวม 3.60 ล้านบาท 

ถอืเป็นรายการเก่ียวโยงประเภทรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัน์ไม่เกนิ 3 ปีและไม่มีเงือ่นไขการค้าทัว่ไปขนาดกลาง ซ่ึงบริษัทได้ด�าเนนิ

การขออนมุตัจิากฝ่ายจดัการและเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้วเมือ่วนัที ่25 สิงหาคม 2560   

ส่วนรายการกับบริษัทเหล็กสหมิตร จ�ากัด ได้กล่าวเหตุผลไว้แล้วในข้อ 1.1 

3. แนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
โดยหลกัการแล้ว บรษิทัจะไม่ท�ารายการระหว่างกนักบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่จะเป็นการท�า

รายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

ส�าหรับรายการทีเ่กีย่วข้องกนัทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคตนัน้ บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัให้คณะกรรมการของ

บรษิทัด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้ 

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานประจำาปี 256098



การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. วิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
1.1 ผลการดำาเนินงาน

สาเหตุที่ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560 แตกต่างจากปี 2559 เนื่องจาก 

1. ยอดขายรวมเพิ่มข้ึน 857.80 ล้านบาท (24.7%) จาก 3,469.00 ล้านบาท เป็น 4,326.80 ล้านบาท เนื่องจากในงวดนี้

ปริมาณขายเพิ่มสูงข้ึน 22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการอย่างต่อเน่ืองของลูกค้าในแถบ

เอเชียและแอฟริกา

2. ต้นทนุขายเพิม่ข้ึน 876.59 ล้านบาท (35.4%) จาก 2,475.92 ล้านบาท เป็น 3,352.51 ล้านบาท สอดคล้องกบัยอดขายที่

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28% ท�าให้ต้นทุนขาย

เพิ่มในอัตราส่วนที่มากกว่ายอดขาย

3. ก�าไรขัน้ต้นลดลง 18.79 ล้านบาท (1.9%) จาก 993.08 ล้านบาท เหลือ 974.29 ล้านบาท และอตัราก�าไรขัน้ต้นลดลงจาก 

28.6% เหลือ 22.5% เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่

เพิม่ขึน้แล้ว แต่ปัจจยัอืน่ เช่น ค่าเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้อย่างต่อเนือ่งและการแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้ในบางประเทศ ยงัส่งผลกระทบ 

ต่ออัตราการท�าก�าไรที่ลดลง

4. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 43.84 ล้านบาท (31.1%) จาก 140.98 ล้านบาท เป็น 184.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษ

ซากจากการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลิตท่ีเพิ่มขึ้นและจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นท�าให้เกิดก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อน�าเข้าวัตถุดิบ นอกจากน้ีเพิ่มขึ้นจากก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5. ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึน 40.37 ล้านบาท (15.3%) จาก 263.92 ล้านบาท เป็น 304.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นในบางเส้นทาง

6. ต้นทุนทางการเงินลดลง 2.18 ล้านบาท (22.0%) จาก 9.93 ล้านบาท เหลือ 7.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถหา

แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต�่าลงได้เพิ่มขึ้น

7. ก�าไรส�าหรับปีลดลง 9.39 ล้านบาท (1.7%) จาก 541.14 ล้านบาท เหลือ 531.75 ล้านบาท เนื่องจากอัตราการท�าก�าไร

ลดลงจากต้นทุนเหล็กที่สูงขึ้นและจากการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น

1.2 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเพิม่ข้ึน 17.5% จาก 2,082.59 ล้านบาท เป็น 2,447.94 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากปี 2559 จ�านวน  365.35 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดังนี้

• เงินสดเพิ่มขึ้น 24.11 ล้านบาท (25.4%) จาก 94.81 ล้านบาท เป็น 118.92 ล้านบาท เนื่องจากส�ารองเงินสดช่วงปลายป ี

เพิ่มขึ้นส�าหรับการจ่ายค่าแรงและโบนัสประจ�าปี

• ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 137.73 ล้านบาท (33.0%) จาก 417.76 ล้านบาท เป็น 555.48 ล้านบาท ตามยอดขายปลายงวด 

ที่เพิ่มขึ้น

• สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 129.95 ล้านบาท (22.7%) จาก 571.31 ล้านบาท เป็น 701.26 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2560 

มีการซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ปลายงวดเพื่อรองรับแผนการผลิตซึ่งมีก�าหนดส่งในไตรมาส 1/2561 
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• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5.03 ล้านบาท (56.4%) จาก 8.92 ล้านบาท เป็น 13.95 ล้านบาท เน่ืองจากเงินทดรอง

จ่ายเกี่ยวกับการออกของ (เหล็ก) ตามยอดซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 56.22 ล้านบาท (6.4%) จาก 876.92 ล้านบาท เป็น 933.14 ล้านบาท เนื่องจากการ

ลงทุนขยายอาคารโรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายก�าลังการผลิต เป็นผล

ให้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ก�าลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จาก 7.2 ล้านใบ/ปี เป็น 8.2 ล้านใบ/ปี

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากปี 2559 จ�านวน 130.87 ล้านบาท (16.6%) จาก 788.09 ล้านบาท 

เป็น 918.95 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดังนี้

• เนือ่งจากบรษิทัน�าเข้าวตัถดุบิ (เหลก็) ทีใ่ช้ในการผลิตเพิม่ขึน้ เพือ่รองรบัแผนการผลิตในช่วง Q1/2561 ท�าให้เงนิกูย้มืระยะ

สัน้ภายใต้สญัญาทรสัต์รซีทีส์ และเจ้าหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้ โดยเพิม่ขึน้จากปีก่อนรวม 150.22 ล้านบาท (29.0%) นอกจากนีผ้ล

ประกอบการครึง่ปีหลงัของปีนีท้ีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน ท�าให้มภีาษเีงนิได้ค้างจ่ายทีต้่องช�าระเพิม่ขึน้จากปีก่อน 10.64 ล้านบาท 

(18.1%)

• สทุธกัิบเงนิรับล่วงหน้าจากลกูค้าลดลง 28.57 ล้านบาท (66.2%) เนือ่งจากลกูค้าทีม่กี�าหนดส่งใน Q1/2561 มเีง่ือนไขการ

ขายแตกต่างกัน นอกจากนี้ลดลงจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามก�าหนดจ�านวน 11.10 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,528.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 234.49 ล้านบาท โดย

มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

• ก�าไรส�าหรับปี 2560 จ�านวน 527.73 ล้านบาท 

• ก�าไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงนิปันผลจ่ายงวดคร่ึงปีหลังของปี 2559 (จากผลการด�าเนนิงานงวด 1 ก.ค. 2559-31 ธนัวาคม 2559) 

จ�านวน 179.90 ล้านบาท นอกจากนีม้กีารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานของบรษิทัส�าหรบังวด 6 เดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จ�านวน 132.99 ล้านบาท รวมปันผลจ่ายของปี 2560 จ�านวน 312.89 ล้านบาท

• ปี 2560 เป็นปีที ่2 ทีส่ามารถใช้สทิธติามโครงการจดัสรรและออกใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้ของบรษัิทให้แก่กรรมการผูบ้รหิาร 

และพนักงานของบริษัท (โครงการ “ESOP”) มีผู้ใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 2,860,335 หน่วย ในการซ้ือหุ้นสามัญ 

2,860,335 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิที่ 5.80 บาทต่อสิทธิ บริษัทมีทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 2.86 ล้านบาท 

และ 16.42 ล้านบาท ตามล�าดับ 

2. วิเคร�ะห์กระแสเงินสดและสภ�พคล่องของบริษัท
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 539.61 433.75

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (131.41) (108.18)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (372.03) (301.46)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 36.17 24.11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 94.81 118.92

รายงานประจำาปี 2560100



บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2559 จ�านวน 24.11 ล้านบาท จาก 94.81 ล้านบาท เป็น 

118.92 ล้านบาท เนื่องจาก

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานลดลง เป็นผลจาก ปี 2560 จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากปี 2559 

บริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีจากการตัดหนี้สูญกรณีฟ้องล้มละลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งยกมาใช้บางส่วน

โดยสิทธิดังกล่าวได้ใช้หมดไปในงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในขณะที่ปี 2560 บริษัทไม่มีสิทธิทางภาษีใดๆยกมา 

เป็นการจ่ายภาษีเต็มจ�านวน

• เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุลดลง โดยปี 2559 บรษิทัลงทนุในการก่อสร้างต่อเตมิอาคารโรงงาน และตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่

และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดีขึ้นเพื่อขยายก�าลังการผลิต ส่วนในปี 2560 บริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารส�าหรับ

จัดเก็บวัตถุดิบ (เหล็ก) และลงทุนในเครื่องจักรบางส่วนเพิ่มเติม ซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยกว่าปีก่อน

• เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิลดลง โดยจ่ายเงินสดปันผลจ�านวน 311.87 ล้านบาท และจ่ายช�าระคืนเงนิกูย้มืระยะยาว

ตามก�าหนดจ�านวน 11.10 ล้านบาท สุทธิกับเงินสดเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP จ�านวน 16.59 ล้านบาท

3. วิเคร�ะห์อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
3.1 อัตราส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนินงาน

ปี 2560 นีย้อดขายเพิม่ขึน้จากปีก่อน 24.7% โดยปรมิาณขายเพิม่ขึน้ 22% เนือ่งจากความต้องการอย่างต่อเนือ่งของลกูค้าใน

กลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนา เช่นลูกค้าในทวีปเอเชียใต้และแอฟริกา อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 34.36% 

ในปี 2559 เหลอื 29.02% ในปีนี ้เนือ่งจากความสามารถในการท�าไรลดลงจากต้นทนุราคาเหลก็ทีเ่พิม่ขึน้และค่าเงนิบาททีแ่ข็งขึน้ 

ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

3.2 อัตราส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการทำากำาไร

ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 45.85% ในปี 2559 เหลือ 37.67% ในปี 2560 และอัตราก�าไร

ขั้นต้นลดลงจากปี 2559 ที่ 28.63% เหลือ 22.52% ในปี 2560  อัตราก�าไรก่อนภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาลดลงจาก 19.79% 

ในปี 2559 เหลือ 15.73% ในปี 2560 และอัตราก�าไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) ลดลงจาก 14.99% ในปี 2559 เหลือ 11.79% 

ในปี 2560 เนื่องจากต้นทุนราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 

3.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ ส้ินปี  2560 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.61 เท่า ดีขึน้จากปี 2559 ท่ี 1.49 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 

(Quick Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 0.68 เท่าในปี  2559 เป็น 0.77 เท่าในปี  2560  เนื่องจากการบริหารจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.4 อัตราส่วนนโยบายการเงิน

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ทีด่ขีึน้จาก 0.24 เท่าในปี 2559 ลดเหลอื 0.20 เท่าในปี 2560 เนือ่งจาก

ภาระหนี้สินที่ลดลงจากการจ่ายช�าระหนี้ตามก�าหนดและจากสภาพคล่องที่ดีขึ้น ท�าให้สามารถลดภาระเงินกู้ยืมระยะสั้นได้เร็วขึ้น
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4.  ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่เกิดขึ้นภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงินล่�สุดและผลกระทบที่อ�จมีต่อฐ�นะ 
     ก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการมมีตใิห้เสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิปันผล ส�าหรบัผลการ

ด�าเนนิงานประจ�าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ไปแล้วส�าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ที่มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันท่ี 

8 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 186.20 ล้านบาท

5. เป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2560 ยอดขายรวมเพิม่ขึน้ 24.7% จากความต้องการอย่างต่อเนือ่งของลกูค้าในแถบทวปีเอเชยี และแอฟรกิา และมกี�าไร

ก่อนภาษีเงินได้ (EBT) จ�านวน 657.49 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารจึงได้วางกลยุทธ์และ

ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) 

- ผูบ้รหิารยงัคงเน้นการพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยทุธ์การขายให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิโลกและตดิตาม

ความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด 

- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เพื่อผลก�าไรที่ดียิ่งขึ้น

- การริเร่ิมบุกตลาดในภูมิภาคใหม่ท่ีคาดว่าจะท�าก�าไรได้ดี เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า อันจะส่งผลถึงยอดขายและความสามารถใน

การท�าก�าไรให้สูงขึ้นต่อไป 

- บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลาเพื่อรักษา 

กลุ่มลูกค้าเดิม 

- บริหารต้นทุนการผลิตให้มปีระสทิธภิาพโดยเพิม่มาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทกุขัน้ตอนของการผลติ 

เพือ่ลดส่วนสญูเสยีทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ เพือ่ให้สามารถควบคุมต้นทนุในการผลติให้สามารถแข่งขนัในด้านราคากบั

ผู้ประกอบการรายอื่นในการขยายตลาดลูกค้ารายใหม่ได้ 

- การพัฒนาบุคลากร บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลากรว่ามีผลต่อความก้าวหน้าและความส�าเร็จในการปฏิบัติตาม

ทศิทางทีผู่บ้รหิารได้ตัง้เป้าหมายไว้ ดงันัน้บรษิทัจงึให้ความส�าคัญกบัการพฒันาบคุลากรในสายงานต่างๆ โดยวางแผนการ

จดัการอบรมความรูค้วามช�านาญตามสายงานและตามระดบัพนกังาน การส่งเสรมิกจิกรรมการเรียนรู ้และความรูส้กึภกัดี

ต่อองค์กร

- การด�าเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาว (>3 ปี)

- ศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆท่ีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงาน ลดส่วนสูญเสีย 

ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความส�าคัญและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู ้และเชี่ยวชาญ ให้ใช้ความรู ้

ความสามารถในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ทัง้ในส่วนของการปรบัปรงุต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ให้มีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เป็นผู้รบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัและสารสนเทศทีป่รากฏ

ในรายงานประจ�าปี งบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

โดยได้มกีารพิจารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการ 

ทีส่มเหตสุมผลในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยผู้สอบบญัชีได้สอบทาน 

และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดในปีท่ีผ่านมาอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอ 

ตลอดจนเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ

การรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง 

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 .......................................................     .........................................................

      (นายวินัย วิทวัสการเวช)    (นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

          ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)

 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และงบกระแสเงนิสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความ

รบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทส�าหรับงวดปัจจุบัน 

ตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า  เรื่องเหล่าน้ีได้ถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�านวน 

701.26 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต 

และสินค้าส�าเร็จรูป

สนิค้าคงเหลอืแสดงมลูค่าในงบการเงนิด้วยราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธิ

ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า การประมาณค่าเผื่อ 

การลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื ต้องอาศยัดลุยพินจิของฝ่ายบรหิาร 

ในการพิจารณารายการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินค้า 

คงเหลอืแต่ละประเภท และการเปลีย่นแปลงของราคาขายสนิค้าท่ีขึน้

อยูกั่บภาวการณ์แข่งขนัของตลาด 

ตามท่ีบริษัทเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 4 และ 8 และ

นโยบายการบัญชท่ีีส�าคญั

ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิธีการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

และได้ประเมินว่ามีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษทัหรอืไม่

ข ้าพเจ ้าได ้ทดสอบข ้อมูลอายุสินค ้าคงเหลือและประเมิน 

ความสมเหตุสมผลในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า 

สินค้าคงเหลือที่ก�าหนดโดยผู้บริหาร ข้าพเจ้าพิจารณาข้อมูล 

การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือและทดสอบการค�านวณค่า 

เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาด

ว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบต้นทุน 

ของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า 

คงเหลอืดงักล่าว ซึง่ค�านวณจากราคาขายสนิค้าคงเหลอืภายหลงัวนัที ่

ในรายงานหรอืราคาตามใบสงัซือ้ของลกูค้า หักด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็น

เพือ่ให้สนิค้านัน้ขายได้ 

นอกจากนีข้้าพเจ้าได้พจิารณาความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลู

เกีย่วกบัสนิค้าคงเหลอืในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

105บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิทัมอีสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุ

ตามราคามูลค่ายตุธิรรมจ�านวน 53.48 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย

ท่ีดนิและอาคารท่ีไม่ได้ใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทั

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

รายงานโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 

ในการวัดมลูค่ายตุธิรรมและปรับแก้มลูค่าความแตกต่างของปัจจยัต่างๆ 

ระหว่างทรัพย์สินที่ประเมินกับสินทรัพย์ที่น�ามาเปรียบเทียบ 

เช่น ท�าเลทีต้ั่ง ลักษณะทางกายภาพ และปัจจยัอืน่ๆ

บรษิทัรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่ายติุธรรมในก�าไรหรือขาดทนุส�าหรบัปี 

มลูค่ายตุธิรรมดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงไปขึน้อยูกั่บวธิกีารประเมนิ 

สมมตฐิาน ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผูป้ระเมนิราคา

ตามทีบ่รษิทัเปิดเผยรายละเอยีดในหมายเหตขุ้อ 10 และนโยบาย

การบัญชีท่ีส�าคัญ

ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อให้ไดม้า 

ซึง่ความเข้าใจเกีย่วกับวธิกีารวดัมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพิอ่ 

การลงทุน และประเมินวิธีการวัดมูลค่าดังกล่าวว่ามีความสมเหต ุ

สมผลและสอดคล้องกับนโยบายการบญัชขีองบรษิทัหรอืไม่

ข้าพเจ้าได้ประเมินความสมเหตุสมผลของการใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญ

ของผูป้ระเมนิราคาอสิระ และข้อมลูทีน่�ามาใช้ค�านวณมลูค่ายตุธิรรม

นอกจากนีข้้าพเจ้าได้พจิารณาความเป็นอสิระ ความรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ของผู้ประเมินราคา ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างเหมาะสมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว 

กบัวธิกีารวดัมูลค่ายตุธิรรมในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 

ของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ี 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั คือ การอ่านข้อมลูอืน่ตามทีร่ะบขุ้างต้นเมือ่จดัท�าแล้ว 

และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูล 

ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

รายงานประจำาปี 2560106



ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิของไทย และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ 

ของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ือง 

เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี

เพื่อแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 

การปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก 

การใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกตและต้ังข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ 

หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก 

การทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือ 

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป 

ของข้าพเจ้าข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ด้รับจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 

ของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่   

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 

ภายในบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิ ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความ 

เป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลทีบ่คุคล

ภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคัญมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ

ของบรษัิทในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีว้นแต่ 

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 

ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

นายนรินทร์ จูระมงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 8593

กรุงเทพมหานคร

14 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจำาปี 2560108



• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป 

ของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 

ของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่   

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือกิจกรรมทางธุรกิจ 

ภายในบรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิ ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความ 

เป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามเีหตผุลทีบ่คุคล

ภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทีส่ื่อสารกับผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ

ของบรษัิทในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีว้นแต่ 

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 

ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบ

ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

นายนรินทร์ จูระมงคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 8593

กรุงเทพมหานคร

14 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

109บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2560110



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

111บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2560112
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2560114



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

115บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

1. ลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีส�านักงานใหญ ่
ตัง้อยูเ่ลขที ่92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน – ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 

บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นางปัทมา เล้าวงษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 19.73) และ นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ 
(ถือหุ้นร้อยละ 10.20)  

บริษทัด�าเนนิธรุกิจเก่ียวกับการผลติถังแก๊สปิโตรเลยีมเหลวและถงัทนความดนัชนดิต่างๆ จ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และให้บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถัง นอกจากน้ีบริษัทยังมีบริการเกี่ยวเน่ืองในการรับซ่อมและตรวจสอบ
คุณภาพถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศก�าหนด

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้ตามพระราชบญัญติัการบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยจดัท�าเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงนิฉบบันีเ้ป็นภาษาอ่ืน ให้ยดึถอืงบการเงนิท่ีจดัท�าขึน้เป็นภาษาไทย 

เป็นเกณฑ์ 

สภาวชิาชพีบญัชไีด้ปรบัปรงุและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ การตคีวาม รวมถงึแนวปฏิบตัทิางบญัช ี

ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2560 การปรบัปรงุมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

ดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี ้สภาวชิาชพีบัญชีได้ออกประกาศและปรบัปรงุมาตรฐานรายงานทางการเงนิ การตคีวามและแนวปฏบิติัทางบญัช ี

ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐาน

รายงานทางการเงินดงักล่าวมขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน บริษัทไม่มีแผน 

น�ามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ก่อน 

บริษัทได้ประเมินเบือ้งต้นถึงผลกระทบต่องบการเงินในการน�ามาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่และทีป่รบัปรงุข้างต้นมาถอืปฏบิตัิ 

และคาดว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นรายการดงัต่อไปนีท้ีใ่ช้ทางเลือกในการวดัมลูค่า

ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

รายการ     เกณฑ์การวัดมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้  มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

     ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 15

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน

ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้มูลค่า

ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

• ข้อมลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรบัปรงุ) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรบัสินทรพัย์หรอืหนีสิ้นอย่างเดยีวกนั

• ข้อมลูระดบั 2 เป็นข้อมลูอืน่ทีใ่ช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรอืโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคาอืน่) 

  ส�าหรับสนิทรพัย์น้ันหรอืหน้ีสนินัน้นอกเหนอืจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดับ 1

• ข้อมลูระดบั 3 เป็นข้อมลูส�าหรับสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้นทีไ่ม่ได้มาจากข้อมลูทีใ่ช้อ้างองิได้ (ข้อมลูท่ีไม่สามารถอ้างอิงได้)

หากข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์หรอืหนีสิ้นถูกจัดประเภทล�าดบัช้ันของมลูค่ายตุธิรรมทีแ่ตกต่างกนั 

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูล 

ที่อยู่ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
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3. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน               

เงินตราต่างประเทศ

รายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน 

ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง 

(ซ่ึงไม่มข้ีอจ�ากดัในการใช้) และพร้อมทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงินสดทีแ่น่นอนเม่ือครบก�าหนด ซ่ึงมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่าน้อย

เงินลงทุนชั่วคราว

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่รายงาน 

การจ�าหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมกีารจ�าหนา่ยเงินลงทุน ผลตา่งระหวา่งจ�านวนเงนิสทุธิทีไ่ด้รบัและมลูค่าตามบัญชี จะถกูบนัทกึในก�าไรหรือขาดทุน

ในกรณีท่ีบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงินลงทุน 

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ลูกหนี้การค้า แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ตามจ�านวนหนีท้ีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็จากลกูหนีไ้ม่ได้ ทัง้นีโ้ดยการประมาณจากประสบการณ์การเรยีกเกบ็หนีใ้นอดตีควบคูก่บั 

การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้
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บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทั หมายถงึ บคุคลหรือกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทั หรอืถกูควบคมุโดยบรษิทั 

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี ้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ยังหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัเกีย่วกบั 

การออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอ�านาจในการวางแผนและก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินงานของบริษัท

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต -   วิธีราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย)  

 วัตถุดิบและอื่นๆ   -   วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน)

มลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบั หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิ หกัด้วยต้นทนุส่วนเพิม่ทีจ่ะผลติให้แล้วเสรจ็ 

(ส�าหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย

ต้นทุนในการซ้ือสินค้าประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น หักด้วยส่วนลดและ

เงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า (ถ้ามี)

ต้นทนุของสินค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่างท�าประกอบด้วยค่าวตัถดุบิ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ 

การผลิต ซึ่งปันส่วนตามขั้นตอนการผลิต

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส�าหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้า เมื่อสินค้าเคล่ือนไหวช้า 

หรือเมื่อเสื่อมคุณภาพ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจ�านวนเทียบเท่าเงินสดในการท�าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสถานที่ 

หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์  ส�าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท�างานได้

โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยก 

จากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญ 

ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ คอืผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่าย

กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้อื่น/ ค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท

เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า

ยตุธิรรมหรือมูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว แต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า หักด้วยค่าเสือ่มราคา 

สะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีช่�าระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และส่วนทีจ่ะหกัจากหนีต้าม

สัญญา เพื่อท�าให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก 

โดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า

ต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้น

ในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา ค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 - 20

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 10

ยานพาหนะ 5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมลูค่าคงเหลอื ถกูทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชี และปรบัปรงุ

ตามความเหมาะสม
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การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณ ี

ที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก 

ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคย 

รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย ์

หรอืทัง้สองอย่าง และไม่ได้มไีว้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานของบริษทั รวมถงึอสังหารมิทรัพย์ท่ียังไม่ได้ระบวุตัถปุระสงค์ของ

การใช้ในอนาคต ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุวดัมลูค่าเริม่แรกด้วยราคาทนุซึง่รวมถงึต้นทนุในการท�ารายการ และวดัมลูค่าภายหลังการรบัรู ้

ด้วยมลูค่ายตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและรบัรูก้ารเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรมในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุน 

ในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึก

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ

ก�าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่ายานพาหนะ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัท 

จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรม

สุทธิของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า 

โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด 

มจี�านวนคงที ่ค่าเช่าซ่ึงต้องจ่ายตามภาระผกูพันหกักบัค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จะบนัทกึเป็นหนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าการเงิน

ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น  

การเช่าสนิทรพัย์ โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยูก่บัผู้ให้เช่า จะถกูจดัเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน 

การช�าระเงนิภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จะถกูบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู ้ให้เช่า 

จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม่นียัส�าคัญไปให้กับผู้ซ้ือแล้ว 

และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิค้าทีข่ายไปแล้วนัน้หรอืมคีวามไม่แน่นอนทีม่นียัส�าคัญ

ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุน 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู ้

เมื่อมีการให้บริการ  

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  

ภาษีเงินได้

การค�านวณภาษเีงนิได้นติบิคุคลตามประมวลรษัฎากร ค�านวณข้ึนจากก�าไรหลงัจากบวกกลบัด้วยค่าใช้จ่าย ซึง่ไม่สามารถ

ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษี และหักด้วยรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อก�าหนดในประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระจากก�าไรที่ต้องเสียภาษีหรือที่จะใช้สิทธิเรียกร้องทางภาษีได ้

จากขาดทุนประจ�าปี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวม

รายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิข้ึนระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ 

และจ�านวนท่ีใช้เพื่อการค�านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่าง

ชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต 

จะมจี�านวนเพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูทบทวน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงิน ซึ่งพนักงานต้องจ่าย

สะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท 

เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�าระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการ 

เพิม่ขึน้ในส่วนของผูถ้อืหุ้น ตลอดระยะเวลาทีพ่นกังานสามารถเข้าใช้สทิธไิด้อย่างไม่มเีงือ่นไข จ�านวนทีร่บัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย 

จะถกูปรบัปรงุเพือ่ให้สะท้อนถงึจ�านวนสทิธซ้ืิอหุน้ทีแ่ท้จรงิซ่ึงเข้าเงือ่นไขการให้บรกิารทีเ่กีย่วข้องและเงือ่นไขการได้รบัสทิธ ิ

ทีไ่ม่ใช่เง่ือนไขเรือ่งตลาดทนุ ซ่ึงเป็นจ�านวนทีเ่ดมิเคยรบัรูต้ามจ�านวนสทิธซิือ้หุ้นทีเ่ข้าเงือ่นไขการให้บริการทีเ่กีย่วข้องและเงือ่นไข

การได้รบัสทิธทิีไ่ม่ใช่เงือ่นไขเรือ่งตลาดทนุ ณ วนัทีไ่ด้รบัสทิธ ิส�าหรบัเง่ือนไขการได้รบัสทิธิทีไ่ม่ใช่เงือ่นไขการบรกิารหรอืผลงาน 

มลูค่ายตุธิรรมของสทิธซ้ืิอหุน้ ณ วนัทีใ่ห้สทิธจิะถกูวดัค่าเพือ่ให้สะท้อนถงึเงือ่นไขนัน้และไม่มกีารปรบัปรงุส�าหรบัผลต่าง

ระหว่างจ�านวนท่ีคาดไว้กบัผลทีเ่กิดข้ึนจริง

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุน 

ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
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กำาไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรต่อหุน้ปรบัลด ค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธสิ�าหรบัปีด้วยผลรวมของจ�านวนหุน้สามญั ณ วนัส้ินปีกบัจ�านวนหุน้สามญั

ที่บริษัทต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า (ใบส�าคัญแสดงสิทธิ) ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก 

ตามระยะเวลาที่สมมติว่ามีการแปลงหุ้นเกิดขึ้น ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

ในการค�านวณจ�านวนหุ ้นสามัญท่ีเพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริษัทค�านวณว่าหากน�าเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 

จากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดังกล่าวมาซ้ือหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของปีเพื่อก�าหนดจ�านวน 

หุ้นสามัญที่ต้องออกเพิ่ม แล้วน�าจ�านวนหุ้นสามัญส่วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ้นสามัญที่มีอยู่ ทั้งนี้ไม่มีการปรับปรุงใดๆ 

ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเม่ือคณะกรรมการของบริษัท                     

ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ผลการด�าเนนิงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทั (ผู้มอี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน) 

จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

บริษัทน�าเสนอส่วนงานตามภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูก็้ต่อเมือ่บรษิทัมภีาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจบัุนหรอืท่ีก่อตวัขึน้อนัเป็นผลมาจาก

เหตกุารณ์ในอดีต และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจะต้องถกูจ่ายไปเพือ่ช�าระภาระหนีสิ้นดงักล่าว 

ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึถงึ 

ภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน  

4. ประม�ณก�รท�งก�รบัญชีท่ีสำ�คัญ ข้อสมมติฐ�น ก�รใช้ดุลยพินิจ และก�รจัดก�รคว�มเส่ียงในส่วนของทุน

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้

บริษทับนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพือ่การด้อยค่าของลกูหนีซ้ึง่อาจเกดิจากการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ 

ตามการประเมินบนพื้นฐานจากความไม่แน่นอนในการรับช�าระหนี้และดุลยพินิจของผู้บริหาร
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4.1.2 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

บรษิทัประมาณค่าเผือ่ลดมูลค่าส�าหรบัสินค้าเก่า และเส่ือมคุณภาพเพือ่รับรูก้ารด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลอื 

โดยจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

4.1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใช้งานและมลูค่าซากของอาคารและอปุกรณ์ และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ของบรษิทั โดยจะทบทวนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายเมือ่อายกุารใช้งานและมลูค่า

ซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เส่ือมสภาพ

หรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

4.1.4 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน              

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา

ว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

4.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บรษิทัพจิารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ เมือ่พบว่ามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ดงักล่าวลดลง 

อย่างมสีาระส�าคัญ หรอืเป็นระยะเวลานาน ซึง่ความมสีาระส�าคัญและระยะเวลาน้ันข้ึนอยูก่บัดลุยพินจิ

ของฝ่ายบริหาร

4.1.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บรษัิทแสดงอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและ

รบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ ผูป้ระเมนิราคาอิสระประเมนิมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่า 

ดงักล่าวต้องอาศยัข้อสมมตฐิานและการประมาณการบางประการ
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4.1.7 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ�านวนเงินเดือน

ทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในเชงิประชากรศาสตร์ ในการก�าหนด

อตัราคดิลดฝ่ายบรหิารได้พจิารณาถงึอตัราดอกเบีย้ทีส่ะท้อนถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั 

ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์

หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.1.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการท�าก�าไรทาง

ภาษีในอนาคตของบริษัทที่น�ามาหักกับผลแตกต่างช่ัวคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น 

ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพนิจิในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืข้อจ�ากดัทางด้านเศรษฐกจิหรอื 

ความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วตัถปุระสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทนุนัน้เพือ่ด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของบริษทั 

เพือ่สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีมี่ส่วนได้เสียอืน่ เพือ่ด�ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนทีเ่หมาะสม 

เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู ้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

หรือขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้ 
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5. ร�ยก�รบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีบางรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้นและ/ 

หรอืกรรมการร่วมกนั ดงันัน้ งบการเงนินีจ้งึแสดงผลของรายการเหล่านีต้ามมลูฐานทีพ่จิารณาร่วมกนัระหว่างบรษิทักบั

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบางกรณีอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

พันบาท
2560 2559

ลูกหนี้ - กรรมการ ตามภาระค้�าประกันหนี้ร่วมของ

บริษัท เหล็กสหมิตร จ�ากัด

- กองมรดกของนายสุธรรม เอกะหิตานนท์ 191,210 191,210

- นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 191,210 191,210

รวม 382,420 382,420

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (382,420) (382,420)

สุทธิ - -

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน 15,367 14,085

ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงานที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี แสดงรายการเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 

และส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระมากกว่าหนึ่งปีแสดงรายการเป็นหนี้สินตามภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

ลูกหนี้ - กรรมการ ตามภาระค�้าประกันหนี้ร่วมข้างต้น เป็นภาระค�้าประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของ 

บรษัิท เหลก็สหมติร จ�ากดั เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2556 บรษิทัได้ด�าเนนิคดทีางกฎหมายกบัลูกหนีต้ามภาระค�า้ประกนัร่วม 

โดยมมีลูฟ้องจ�านวนรวมทัง้สิน้ 392.11 ล้านบาท เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2557 ศาลแพ่งมคี�าพพิากษาให้ลูกหนีก้รรมการ 

ตามภาระค�้าประกันร ่วมดังกล ่าวช�าระหนี้บางส ่วนให ้บริษัท แต ่บริษัทพิจารณาว ่าควรจะได ้รับช�าระหนี้ 

เป็นจ�านวนเงินตามมูลฟ้องบริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลแพ่งในวันที่ 1 กันยายน 2557 

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2558 ศาลอทุธรณ์แก้ค�าตดัสินของศาลแพ่ง โดยให้ลูกหนีก้รรมการตามภาระค�า้ประกนัร่วมช�าระหนี้ 

ให้แก่บรษิทัเป็นจ�านวนเงนิตามมลูฟ้อง ปัจจบุนัศาลฎีกาได้มีค�าพพิากษายนืตามค�าพพิากษาศาลอทุธรณ์และคดไีด้ถงึทีสุ่ดแล้ว 

โดยอยูร่ะหว่างการปฏบิตัติามค�าตดัสนิของศาลฏกีา ซึง่บรษิทัได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�านวนส�าหรบัลกูหนีก้รรมการ

ตามภาระค�้าประกันร่วมดังกล่าว เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมากในการเรียกช�าระหนี้คืน
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

รายการระหว่างบคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัทีส่�าคญั ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

นโยบายราคา
พันบาท

2560 2559

ค่าเช่าที่ดิน – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญา 480 240

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

   ผลประโยชน์ปัจจุบัน 84,281 84,658

   ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน 356 289

รวม 84,637 84,947

6. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 
พันบาท

2560 2559

เงินสด 358 290

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 113,888 88,553

เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 4,675 5,964

   รวม 118,921 94,807

7. ลูกหนี้ก�รค้�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ มีดังนี้

พันบาท

2560 2559

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 358,748 213,813

เกินก�าหนดช�าระ :

  น้อยกว่า 3 เดือน 196,719 199,143

  มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 14 705

  มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน - 4,094

รวม 555,481 417,755

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 – 90 วัน
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

8. สินค้�คงเหลือ – สุทธิ 

 

 

พันบาท

2560 2559

สินค้าส�าเร็จรูป 28,446 55,224

สินค้าระหว่างผลิต 28,681 36,579

วัตถุดิบและอื่นๆ 644,786 480,163

รวม 701,913 571,966

หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (656) (656)

สุทธิ 701,257 571,310

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ต้นทนุของสินค้าคงเหลือทีบ่นัทกึเป็นค่าใช้จ่ายรวมในบญัชีต้นทนุขาย 

จ�านวน 3,352.51 ล้านบาท และ 2,475.92 ล้านบาท ตามล�าดับ

9. เงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินฝากประจ�าและเงินฝากออมทรัพย์จ�านวนรวม 36.08 ล้านบาท 

และ 35.87 ล้านบาท ตามล�าดับ ท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้เนื่องจากได้น�าเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันให้แก่ธนาคารพาณิชย์

ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือค�้าประกันเพื่อบริษัทส�าหรับการใช้สาธารณูปโภค การปฏิบัติตามสัญญาขายสินค้า และเป็น 

หลักประกันส�าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร 

10. อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

 

 

พันบาท

2560 2559

ที่ดิน 28,900 26,800

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24,580 14,922

  รวม 53,480 41,722

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท 

รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มรีายการเปลีย่นแปลงของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ดงัต่อไปนี้

 

 

พันบาท

2560 2559

มูลค่าสุทธิ ณ วันที ่1 มกราคม 41,722 41,722

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมส�าหรับปี 11,758 -

มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 53,480 41,722

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกประเมินราคาโดยเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ 

2 ราย ได้แก่ บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จ�ากัด และ บริษัท เบล เซอร์เวย์ จ�ากัด โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ ์

ของสนิทรพัย์ทีใ่ช้งานอยูใ่นปัจจบุนั อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุบางส่วน ตดิภาระค�า้ประกนัวงเงนิสินเช่ือตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 12

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี

คุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว และได้รับการเห็นชอบ 

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวค�านวณจากวิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาดของอสงัหารมิทรพัย์ในบรเิวณข้างเคยีงกบัของบรษิทั (ข้อมลูระดบั 2) บรษิทัรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี 

11. ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

พันบาท

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง
ติดต้ังและ
เคร่ืองใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

เคร่ืองจักร
ระหว่าง

ติดต้ังและ
งาน

ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2559 193,778 381,146 639,916 35,748 60,737 91,293 1,402,618

ซื้อเพิ่ม 330 - 18,074 2,889 12,785 106,824 140,902

จ�าหน่าย - - (7,879) (591) (14,861) - (23,331)

โอนเข้า / (โอนออก) 9,419 80,724 79,570 - - (169,713) -

31 ธันวาคม 2559 203,527 461,870 729,681 38,046 58,661 28,404 1,520,189

ซื้อเพิ่ม - - 20,370 2,083 - 87,206 109,659

จ�าหน่าย / ตัดจ�าหน่าย (1,406) - (288) - (1,364) - (3,058)

โอนเข้า / (โอนออก) - 628 59,596 - - (60,224) -

31 ธันวาคม 2560 202,121 462,498 809,359 40,129 57,297 55,386 1,626,790
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

พันบาท

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง
ติดต้ังและ
เคร่ืองใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

เคร่ืองจักร
ระหว่าง

ติดต้ังและ
งาน

ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2559 31,501 184,186 314,714 31,368 57,723 - 619,492

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 225 9,791 29,310 2,048 2,882 - 44,256

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ�าหน่าย - - (5,034) (588) (14,861) - (20,483)

31 ธันวาคม 2559 31,726 193,977 338,990 32,828 45,744 - 643,265

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 869 11,336 34,919 1,373 3,536 - 52,033

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ�าหน่าย - - (288) - (1,364) - (1,652)

31 ธันวาคม 2560 32,595 205,313 373,621 34,201 47,916 - 693,646

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2559 171,801 267,893 390,691 5,218 12,917 28,404 876,924

31 ธันวาคม 2560 169,526 257,185 435,738 5,928 9,381 55,386 933,144

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2559

ต้นทุนขาย 37,148

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,108

    รวม 44,256

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2560

ต้นทุนขาย 44,017

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,016

    รวม 52,033

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่ง ได้ถูกจดจ�านองเป็นหลักประกันส�าหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร      

แห่งหนึ่ง ดังที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุน 

จ�านวน 129.96 ล้านบาท และ 126.70 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

12. เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร

 

 

พันบาท

2560 2559

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ (มีหลักประกัน) 297,816 277,758

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (มีหลักประกัน) - 13,436

   รวม 297,816 291,194

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมวีงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารเป็นจ�านวนเงนิรวม 5,581 ล้านบาท (2559 : 5,231 ล้านบาท) 

ตั๋ วสัญญาใช ้ เงิน และหนี้สินภายใต ้สัญญาทรัสต ์รีซีทส ์  มีอัตราดอกเบี้ยร ้อยละ 1.50 - 2.20% ต ่อป ี 

(2559 : ร้อยละ 1.50 – 4.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมธนาคารดังกล่าวมีการค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดิน รวมทั้งอาคารและ 

เคร่ืองจกัรบางส่วนของบรษิทั และอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ เงนิฝากธนาคารจ�านวน 36.08 ล้านบาท (2559 : 35.87 ล้านบาท) 

และโดยการจ�าน�าหุน้ของบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมสทิธิข์องผูถ้อืหุน้ และค�า้ประกนัส่วนตวัโดยกรรมการของบรษิทั บรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่ 

ซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวนเงิน 4,431 ล้านบาท (2559 : 3,828 ล้านบาท)

13. เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กธน�ค�ร

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

 

พันบาท

2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 11,100 33,900

หัก จ่ายคืนเงินกู้ (11,100) (22,800)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 11,100

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ่ายคืนทั้งจ�านวน
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

14. หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงิน ส�าหรับยานพาหนะ เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน 

โดยมีระยะเวลาผ่อนช�าระ 48 - 49 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

    ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 1,663 2,114

    ครบก�าหนดช�าระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 5,071 6,786

รวม 6,734 8,900

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (737) (1,151)

5,997 7,749

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (1,237) (1,740)

สุทธิ 4,760 6,009

15. หนี้สินต�มภ�ระผูกพันสำ�หรับผลประโยชน์พนักง�น

 
พันบาท

2560 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน 38,074 30,681

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,689 2,942

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี 4,017 -

บริษัทมีภาระผูกพันตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ

แก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

มีการเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

 
พันบาท

2560 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 30,681 28,726

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

   - ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,689 1,808

   - ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,336 1,134

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 5,021 -

ผลประโยชน์จ่าย (1,653) (987)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 38,074 30,681

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญมีดังนี้

  อัตราคิดลด      ร้อยละ 4.0 ต่อปี 

  อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต   ร้อยละ 6.0 ต่อปี

  อายุที่จะเกษียณ      60  ป ี

  จ�านวนพนักงาน      414    คน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได ้

อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถือว่าข้อสมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ 

เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

 

พันบาท

ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน์ที่

กำาหนดไว้

2560 2559

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) (4,003) (3,715)

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) 4,685 4,322

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) 4,319 4,947

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) (3,772) (4,283)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) (4,316) (4,656)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) 5,007 5,454
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

16. ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้วและส่วนเกินมูลค่�หุ้น

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีผู้ใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 2,860,335 หน่วย ในการซื้อหุ้นสามัญ 

จ�านวน 2,860,335 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิที่ 5.80 บาทต่อสิทธิ บริษัทได้เพิ่มทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และมี 

การบันทึกปรับปรุงใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2.86 ล้านบาท 16.42 ล้านบาท และ 2.69 ล้านบาท ตามล�าดับ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 2,130,595 หน่วย ในการซื้อหุ้นสามัญ 

จ�านวน 2,130,595 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิที่ 5.80 บาทต่อสิทธิ บริษัทได้เพิ่มทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และมี 

การบันทึกปรับปรุงใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2.13 ล้านบาท 12.23 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท ตามล�าดับ

17. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรและออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) จ�านวน 9,400,000 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับต้ังแต่ 

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 3 ครั้ง 

โดยสามารถใช้สทิธคิรัง้แรกไดเ้มือ่ครบระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่บรษิทัได้ออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ

ดงักล่าวมสีทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบรษัิทได้ในอตัราการใช้สิทธขิองใบส�าคญัแสดงสิทธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั 

ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ

ที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ ร้อยละของจำานวนใบสำาคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 40

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทับนัทกึค่าใช้จ่ายส�าหรบัโครงการ ESOP เป็นจ�านวน 3.05 ล้านบาท 

และ 2.44 ล้านบาท ตามล�าดับ ซ่ึงแสดงรวมในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 

พร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน 
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง                     

มีดังนี้ 

2560 2559

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิซ้ือหุ้น

สามัญ 

(หน่วย)

ส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(พันบาท)

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิซ้ือหุ้น

สามัญ

(หน่วย)

ส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 6,992,105 2,274 9,122,700 1,833

บันทึกการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี - 3,055
-

2,444

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ (2,860,335) (2,689) (2,130,595) (2,003)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,131,770 2,640 6,992,105 2,274

18. กำ�ไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก�าไรต่อหุน้ปรบัลดส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงการค�านวณได้ดังนี้

กำาไรสำาหรับปีสิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม

จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก
กำาไรต่อหุ้น

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 531,748 541,138 530,655 528,114 1.00 1.02

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

 สิทธิซื้อหุ้น - - 1,549 2,448

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

 สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

 จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 531,748 541,138 532,204 530,562 1.00 1.02

19. เงินปันผลจ่�ย

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 

มมีติเหน็ชอบอนมัุตกิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก�าไรจากการด�าเนนิงานส�าหรบังวด 6 เดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถินุายน 2560 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 531,987,443 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 133 ล้านบาท 

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2560
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 ผูถ้อืหุน้มมีติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 

ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับ 

งวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ส�าหรับหุน้ 529,127,108 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 

159 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และบริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต ่

วันที ่1 กรกฎาคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท โดยคดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 180 ล้านบาท โดยจ่ายเงนิปันผลใน 

วันที่ 28 เมษายน 2560

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วนัที ่30 มถินุายน 2559 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ส�าหรบัหุน้จ�านวน 529,127,108 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 

159 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2559

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานประจ�าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท ซ่ึงได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ไปแล้วส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

ถงึ 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท โดยคดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 169 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเมือ่ 

วันที่ 29 เมษายน 2559

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมเีงนิปันผลค้างจ่ายคงเหลอื จ�านวน 2.54 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2559 : 1.52 ล้านบาท) 

ซึ่งแสดงในหนี้สินหมุนเวียน  

20. สำ�รองต�มกฎหม�ย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้ 

เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารอง

ดังกล่าวจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

21. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่าย 

ให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจ�านวนเงิน 3.42 ล้านบาท (2559 : 3.11 ล้านบาท) 
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

22. ร�ยได้อื่น

รายได้อื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย 

พันบาท

2560 2559

ขายเศษซาก 131,242 111,266

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 25,810 16,709

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11,758 -

รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพถัง 6,900 4,655

รายได้ค่าขนส่ง 2,834 3,192

อื่นๆ 6,278 5,162

   รวม 184,822 140,984

23. ภ�ษีเงินได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลือ่นไหวในสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

มีดังนี้

พันบาท

บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน

1 มกราคม 

2560

กำาไรหรือ

ขาดทุน

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 

2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

จากรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5,843 (2,352) - 3,491

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน 

ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 6,136 475 1,004 7,615

รวม 11,979 (1,877) 1,004 11,106

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,113) 88 - (1,025)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 10,866 (1,789) 1,004 10,081
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

พันบาท

บันทึกเป็นรายได้ /(รายจ่าย)ใน

1 มกราคม 

2559

กำาไรหรือ

ขาดทุน

กำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 

2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

จากรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5,843 - - 5,843

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน 

ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 5,745 391 - 6,136

จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทยกมาไม่เกิน 5 ปี 35,000 (35,000) - -

รวม 46,588 (34,609) - 11,979

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,201) 88 - (1,113)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 45,387 (34,521) - 10,866

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง  

2560 2559

อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 657,489 670,183

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20% 131,498 20% 134,037

ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี 1,007 576

ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์น�ามาหัก 

เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มเติม
(6,930)

(5,568)

ปรับปรุงรายการภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่�าไป 166 -

สุทธิ 125,741 129,045
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

24. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ขายสุทธิ 239,982 4,086,819 4,326,801 193,474 3,275,523 3,468,997

ต้นทุนขาย (183,769) (3,168,743) (3,352,512) (133,577) (2,342,339) (2,475,916)

ก�าไรขั้นต้น 56,213 918,076 974,289 59,897 933,184 993,081

ก�าไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน เกิดข้ึนจากยอดขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศหักด้วยต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง                   

ซึ่งค�านวณถัวเฉลี่ยจากต้นทุนมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้ารายใหญ่

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมรีายได้จากลกูค้าหลกัซึง่เป็นเอกชนรายหนึง่ จ�านวนเงนิรวม 663 ล้านบาท 

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมรีายได้จากลกูค้าหลกัซึง่เป็นเอกชน 2 ราย จ�านวนเงนิรวม 868 ล้านบาท

25. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้แก่

พันบาท

2560 2559

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,639,171 1,919,178

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 34,677 (40,967)

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 351,530 327,276

ค่าขนส่ง 191,868 120,456

ค่านายหน้า 72,850 108,560

ค่าเสื่อมราคา 52,033 44,256

อื่นๆ 504,253 451,106

  รวม 3,846,382 2,929,865
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

26. ภ�ระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

26.1 ภาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศได้ออกหนงัสือค�า้ประกนัจ�านวนเงนิรวม 435.22 ล้านบาท ให้กบักรมศุลกากร 

เพือ่การงดเว้นการเก็บภาษตีอบโต้การทุม่ตลาดส�าหรบัวตัถดุบิทีน่�าเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ผลติและส่งออก

ไปขายต่างประเทศภายใน 1 ปี 

26.2 ภาระผูกพันจากการท่ีธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าและเรื่องอื่น                 

เป็นจ�านวนเงินรวม 50.65 ล้านบาท 

ทั้งนี้ หนังสือค�้าประกันของธนาคารดังที่กล่าวมีการจดจ�านองที่ดิน รวมทั้งอาคารและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัท 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 และ 11 เป็นหลักประกัน และการค�้าประกันส่วนตัวของกรรมการของบริษัท 

27. เครื่องมือท�งก�รเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ค่านายหน้าค้างจ่าย และเงินกู้ยืมระยะยาว

นโยบายการบัญชีส�าหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นซ่ึงเกิดจากการขายและซือ้สินค้าทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 บริษัทมีรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกัน

ความเสี่ยงตามธรรมชาติจากการน�าเข้าและส่งออกสินค้า ดังนี้

141
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

2560

จำานวนเงิน

ตราต่างประเทศ 

(พันหน่วย)

อัตราแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตราปิด)

จำานวนเงินเทียบ

เท่าเงินบาท

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 34 32.5146 1,097

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 10,866 32.5146 353,299

 สกุลเงินยูโร 3,487 38.6607 134,812

เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 8,929 32.8472 293,303

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 2,674 32.8472 87,829

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 230 32.8472 7,565

 สกุลเงินยูโร 54 39.3938 2,134

 สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 21 44.4531 901

ค่านายหน้าค้างจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 1,234 32.8472 40,531

 สกุลเงินยูโร 112 39.3938 4,412
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

2559

จำานวนเงิน

ตราต่างประเทศ 

(พันหน่วย)

อัตราแลกเปล่ียนท่ี

บันทึกบัญชี

(อัตราปิด)

จำานวนเงินเทียบ

เท่าเงินบาท

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 34 35.6588 1,201

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 8,542 35.6588 304,601

 สกุลเงินยูโร 1,199 37.3791 44,828

เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 600 36.0025 21,615

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 7,715 36.0025 277,758

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 855 36.0025 30,490

 สกุลเงินยูโร 125 38.1362 4,661

 สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 37 44.4775 1,600

ค่านายหน้าค้างจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 1,252 36.0025 45,075

 สกุลเงินยูโร 60 38.1362 2,278

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทัได้ให้สนิเชือ่ทางการค้าแก่ลกูค้าท่ีซ้ือขายกนัเป็นปกตทิางการค้า บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเส่ียงจากการให้สินเชือ่ 

โดยมกีารตดิตามการช�าระเงนิของลกูหนีก้ารค้าอย่างใกล้ชดิ และให้ความส�าคญัต่อลกูหนีร้ายทีค้่างช�าระนานเกนิก�าหนดแต่ละราย 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าที่จ�าเป็นไว้ในบัญชี
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตรา

ดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ตามรายละเอียด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้

พันบาท

2560

มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว

มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

อัตราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละ)

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 113,888 - 5,033 118,921 0.10% - 0.65%

ลูกหนี้การค้า - - 555,481 555,481 -

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - 36,078 - 36,078 0.65% - 1.00%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 297,816 - - 297,816 1.50% - 2.20%

เจ้าหนี้การค้า - - 370,373 370,373 -

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 5,997 - 5,997 2.35% - 6.94%

พันบาท

2559

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละ)

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,553 - 6,254 94,807 0.37% - 0.50%

ลูกหนี้การค้า - - 417,755 417,755 -

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - 35,869 - 35,869 0.65% - 1.10%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 291,194 - - 291,194 1.50% - 4.50%

เจ้าหนี้การค้า - - 226,777 226,777 -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 11,100 - - 11,100 5.25% - 5.50%

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 7,749 - 7,749 2.35% - 6.94%
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายช�าระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในก�าหนด

เวลาปกติของการค้า เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ บริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินมีวันท่ีครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

พันบาท

2560

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,921 - - 118,921

ลูกหนี้การค้า 555,481 - - 555,481

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 36,078 36,078

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 297,816 - 297,816

เจ้าหนี้การค้า 370,373 - - 370,373

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 1,237 4,760 5,997

พันบาท

2559

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,807 - - 94,807

ลูกหนี้การค้า 417,755 - - 417,755

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 35,869 35,869

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 291,194 - 291,194

เจ้าหนี้การค้า 226,777 - - 226,777

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - 11,100 - 11,100

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - 1,740 6,009 7,749

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทางการเงินในงบการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ และลูกหน้ีการค้า มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับ

มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

- เงนิกู้ยมืจากธนาคาร เจ้าหน้ีการค้าและหนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ มรีาคาตามบญัชีของหนีส้นิทางการเงนิใกล้เคยีง

กับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 และ 2559

28. หนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โรงงานของบริษัท 

ได้ยืน่ฟ้องร้องบรษิทัเป็นจ�าเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอกี 4 รายต่อศาลแพ่ง เรยีกร้องค่าเสยีหายเนือ่งจากบรษิทัดงักล่าวได้รับผลกระทบ 

จากกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานของบริษัท เป็นจ�านวนเงิน 130.94 ล้านบาท จากจ�านวนทุนทรัพย์ทั้งหมด 

201.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 1 เมษายน 2558 จนกว่าจะช�าระเสร็จ โดยศาลแพ่ง 

ได้สรุปคดีว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2560 และต่อมาได้จ�าหน่ายคดีส�าหรับจ�าเลยที่ 3 4 และ 5 

ปัจจุบันบริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ทนายโจทก์ 

ได้แจ้งผลการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญในฐานะคนกลางว่าระดบัเสียงในบรเิวณใกล้เคียงโรงงานเป็นไปตามทีต่กลงร่วมกนัแล้ว 

อย่างไรก็ตามโจทก์ยงัมคีวามประสงค์ให้มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ศาลแพ่ง 

จึงเลื่อนการพิจารณาคดีไปเป็นวันที่ 23 เมษายน 2561 

นอกจากนี้บริษัทเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการซึ่งเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานของบริษัท ซึ่งศาลปกครองมีค�าสั่งเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดและย่ืนค�าให้การต่อศาลปกครอง ปัจจุบัน

บริษัทอยู่ระหว่างรอฟังค�าสั่งศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าได้ด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

และคาดว่าจะไม่มีผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว บริษัทจึงไม่บันทึกค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องใน 

งบการเงิน

29. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานประจ�าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ซ่ึงได้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับงวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถินุายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ส�าหรบัหุน้ 

531,987,443 หุ้น จ�านวนเงินรวม 133 ล้านบาท เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นจ�านวนเงนิรวม 

ไม่เกิน 186.20 ล้านบาท

30. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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บุคคลอ้างอิง

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ 

 นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593

 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

 ชั้น 18 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

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

(ง) ผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  

 กรุงเทพฯ 10800

 โทรศัพท์: (02) 596-0500 

(จ) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

 1) CSBC Law Offices

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

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

 2) ส�านักงานกฎหมายเทพ

 เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิท ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

(ฉ) ที่ปรึกษาด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ�ากัด (IR Plus)

 เลขที่ 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

(ช) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

 ไม่มี
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