


สารบัญ

1 ว�สัยทัศนเเละพันธกิจ 80 กิจกรรมบร�ษัทและ
กิจกรรมเพื่อสังคม

2 ขอมูลทั่วไปสําหรับนักลงทุน 86 การกํากับดูแลกิจการ

3 ประวัติบร�ษัท 93 คาตอบแทนผูสอบบัญช�
และคาบร�การงานว�ชาช�พอื่นๆ

7 สารจากประธานกรรมการบร�ษัท 94 การควบคุมภายในและ
การบร�หารจัดการความเสี่ยง

8 ขอมูลทางการเง�น
โดยสรุปของบร�ษัท 96 รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

10 คณะกรรมการบร�ษัทและ
คณะผูบร�หาร 99 รายการระหวางกัน

20 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 100 การว�เคราะหและคําอธ�บาย
ของฝายจัดการ

31 ปจจัยความเสี่ยง 104 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเง�น

37 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 105 รายงานของผูสอบบัญช�รับอนุญาต

41 โครงสรางการจัดการ 110 งบการเง�นเปร�ยบเทียบ
สําหรับป 2561 และ 2560

62 ความรับผิดชอบตอสังคม 149 บุคคลอางอิง



*หมำยเหตุ: วิสัยทัศน์และพันธกิจของปี 2561 ได้รับกำรทบทวนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560

วิสัยทัศน ์(Vision) 
บร�ษัทฯ มุ�งมั่นที่จะเป�นผู�นําในอุตสาหกรรม

การผลิตถังแก�สของโลกอย�างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
• จัดสรรผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ�นตามความต�องการของลูกค�า
• มีบร�การหลังการขายท่ีให�ความเอาใจใส�เหนือคู�แข�ง
• บร�หารต�นทุนให�มีประสิทธิภาพ เพ�อ่เพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขัน 
• ส�งเสร�มพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย�างต�อเน่ือง พร�อมกับคํานึงถึงคุณภาพชีว�ต

และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
• ดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม
• ไม�ยอมรับการคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบ

*หมำยเหตุ: วิสัยทัศน์และพันธกิจของปี 2561 ได้รับกำรทบทวนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560

ดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม รับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม
ไม�ยอมรับการคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบไม�ยอมรับการคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบ



ข้อมูลทั่วไปสำ�หรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SMPC

เลขทะเบียนบริษัท 0-10-7-537-00160-9

ประเภทของธุรกิจ ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนควำมดันต�่ำแบบตำ่งๆ

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

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ และโรงงำน 92  ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บำงขุนเทียน-ชำยทะเล 

แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), 

Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Samaedam, 

Bangkhunthien, Bangkok 10150

ทุนจดทะเบียน 536,405,305 บำท ประกอบด้วยหุน้สำมญัจ�ำนวน 536,405,305 หุน้

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 535,506,333 บำท 

(ปี 2560: 531,987,443 บำท)

มูลคำ่หุ้นที่ตรำไว้ (PAR) 1 บำท/หุ้น 

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

รอบระยะเวลำบัญชี 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ขึน้ไปของจ�ำนวนหุ้นทีจ่�ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของนติบิคุคลนัน้

ไม่มี

ติดต่อ

ส�ำนักงำนใหญ่

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

โทรสำร (FAX) (02) 416-5534

E-mail info@smpcplc.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นำงสำวกัญญำ วิภำณุรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและเลขำนุกำรบริษัท

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

E-mail ir@smpcplc.com

2 รายงานประจำาปี 2561



ป� 2534
-2535

ป� 2531
-2533ป� 2528ป� 2524

ป� 2544ป� 2540ป� 2538ป� 2537

ประวัติบริษัท

เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6.4 ล้ำนบำท 

โดยกลุ่มตระกูล “เอกะหิตำนนท์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวจ�ำหน่ำยภำยในและต่ำงประเทศ 

โดยมีส�ำนักงำนและโรงงำนแห่งแรกอยู่ที่เขตบำงมด 

กรุงเทพมหำนคร ด้วยก�ำลังกำรผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ใบ/ปี

ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษัท

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกส�ำนักงำน

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 

บริษัทได้รับรำงวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจ�ำปี 2531”

จำกหนังสือพิมพ์เส้นทำงเศรษฐกิจ และต่อมำในปี 2533

บริษัทได้รับโล่เกียรติยศ และประกำศเกียรติคุณ

“โรงงำนยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2533” จำกกระทรวงอุตสำหกรรม

บริษัทเริ่มเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่

3 ธันวำคม 2534 และในปี 2535

เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิตให้สูงขึ้นตำมกำร

ขยำยตัวของตลำด บริษัทได้ย้ำยส�ำนักงำน

ใหญ่และโรงงำนมำที่ตั้งปัจจุบันที่ถนน

บำงขุนเทียน-ชำยทะเล บนเนื้อที่รวมกว่ำ 

28 ไร่

เนื่องจำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของตลำดโลก

บริษัทลงทุนในกำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ที่จังหวัดล�ำพูน 

โดยโรงงำนแห่งนี้ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตถังแก๊สในประเทศไทยรำยแรก

ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับโลก

บริษัทได้ย้ำยเครื่องจักรทั้งหมดจำกโรงงำน

ล�ำพูนมำรวมกันที่สถำนที่โรงงำนปัจจุบัน

เพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับกำรขยำยตัวของ

ตลำดและเพื่อเป็นกำรใช้ทรัพย์สินให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ท�ำให้บริษัทมีก�ำลังกำรผลิต

ประมำณ 5 ล้ำนใบต่อปี

เนื่องจำกวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่ำทั่วภูมิภำคเอเชีย 

ท�ำให้บริษัทต้องหยุดด�ำเนินงำนที่โรงงงำนล�ำพูน

ป� 2555ป� 2553ป� 2552ป� 2547

จำกกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

ISO 9001:2000

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 370-2552 

ส�ำหรับถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับรถยนต์รูปทรงแคปซูล (Cylindrical) 

และรูปทรงยำงรถยนต์ (Toroidal) เป็นรำยแรกของประเทศไทย

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

ISO 9001:2008 

บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือถังส�ำหรับ

ใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์

3บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



ป� 2559

ป� 2558ป� 2557ป� 2556

- ก�ำลงักำรผลติเพิม่เป็น 6.2 ล้ำนใบ/ปี 

- บรษิทัได้รบัรำงวลัดเีด่น และรำงวลัยอดเย่ียมประเภท

บรษิทัจดทะเบยีนด้ำนผลกำรด�ำเนนิงำน ในกลุม่บรษัิท

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ทีม่มีลูค่ำหลกัทรพัย์ตำม

รำคำตลำดระหว่ำง 3,000-10,000 ล้ำนบำท

ในกำรประกำศผลรำงวลั Set Awards 2015

- ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มเป็น 5.5 ล้ำนใบต่อปี 

- บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในส่วนส�ำเร็จรูปของโรงงำน 3 และลงทุนต่อเติมอำคำรโรงงำน

และปรับปรุงประสิทธิภำพของเครื่องจักรโรงงำน 1 และ โรงงำน 2 ให้ดีขึ้น

ซึ่งกำรก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งำนในปี 2558 

- ได้รับรำงวัลบริษัทที่มีกำรด�ำเนินงำนโดดเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG 100) ประจ�ำปี 2559 จำกสถำบันไทยพัฒน์ฯ

- เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 บริษัทได้รับกำรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Anti corruption)

- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถัง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังขนำดใหญ่ที่สุดของถังแก๊สประเภทที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้

- บริษัทกำรก่อสร้ำงส่วนต่อเติมเพื่อขยำยโรงงำน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องจักร และเพิ่มก�ำลังกำรผลิต โดยจะท�ำให้บริษัทมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น 

1 ล้ำนใบ/ปี จำก 6.2 ล้ำนใบ/ปี เป็น 7.2 ล้ำนใบ/ปีในปี 2560

ป� 2560

- ผลจำกกำรค้นคว้ำและวิจัยร่วมกับลูกค้ำในสหรัฐอเมริกำ ผลิตภัณฑ์ถังกระปองแบบเติมได้ขนำดบรรจุ 1.05 ปอนด์ 

(Refillable Propane Cylinder) ภำยใต้ยี่ห้อ “Flame King” ได้รับรำงวัลได้แก่

• Environmental Excellence Award of 2016 จำก California Manufacturers and Technology Association

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

Home Magazine

• Green Arrow Award of 2016 for System and Design Innovation จำก California Product Stewardship 

Council

- ได้รับรำงวัลบริษัทที่มีกำรด�ำเนินงำนโดดเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG 100) ประจ�ำปี 2560 

จำกสถำบันไทยพัฒน์ฯ โดยได้รำงวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 

- ได้รับรำงวัลดีเด่น และรำงวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 3,000-10,000 ล้ำนบำท ในกำรประกำศผลรำงวัล

Set Awards 2017 และได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำชิงรำงวัลผู้บริหำรสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) 

- ได้รับกำรรับรอง ISO 14001: 2015 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 จำก BUREAU VERITAS

- ปรับปรุงประสิทธิภำพโรงงำน และเพิ่มเครื่องจักรบำงส่วน ท�ำให้ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้ำนใบ/ปี

จำก 7.2 ล้ำนใบ/ปี เป็น 8.2 ล้ำนใบ/ปี ตั้งแต่สิ้นไตรมำส 2/2560

- บรษิทัได้ก่อสร้ำงโรงงำนที ่3 เพิม่ ท�ำให้มกี�ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้

จำก 5 ล้ำนใบต่อปี เป็น 5.5 ล้ำนใบต่อปี ในปี 2557

- หลกัทรพัย์ของบรษิทัได้รบักำรอนมุตัใิห้กลบัเข้ำซือ้-ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯ

เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิำยน 2556

- บรษิทัได้รบักำรรบัรองผลติภณัฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ

1) ถงั 1 ปอนด์ ได้รบัรองตำมมำตรฐำนของประเทศสหรฐัอเมรกิำ (DOT)

ซึง่เป็นถังแก๊สกระปองแบบเตมิได้เพือ่ทดแทนถังแก๊สกระปองแบบใช้แล้วทิง้

2) ถงัน�ำ้หนักเบำ (Light Weight Cylinder) ได้รบัรองมำตรฐำนของกลุม่สหภำพยโุรป

(EN) เป็นโรงงำนแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงำนที ่3 ของโลก ซึง่เป็นถงัแก๊สท�ำจำกเหลก็

ชนดิพิเศษ มนี�ำ้หนกัเบำ และคุณสมบตัคิวำมคงทนเทยีบเท่ำถงัเหลก็ทัว่ไป 

- ได้รับรำงวลับรษิทัทีม่กีำรด�ำเนนิงำนโดดเด่นด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมำภบิำล (ESG 100) ประจ�ำปี 2561 จำกสถำบนัไทยพฒัน์ฯ โดยได้รำงวลัตดิต่อกนัเป็นปีท่ี 3 

- ปรับปรุงประสทิธภิำพโรงงำน และเพิม่เครือ่งจกัรบำงส่วน ท�ำให้ก�ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้ 1.8 ล้ำนใบ/ปี จำก 8.2 ล้ำนใบ/ปี เป็น 10.0 ล้ำนใบ/ปี ตัง้แต่ไตรมำส 4/2561
- ซื้อที่ดินตรงข้ำมโรงงำนจ�ำนวน 17-1-24 ไร่ ส�ำหรับขยำยพื้นที่ท�ำงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดส่งสินค้ำและ บริหำรจัดกำรพื้นที่เพื่อรองรับ

กำรขยำยก�ำลังกำรผลิตในอนำคต

ป� 2561

4 รายงานประจำาปี 2561



2 ประวัติการเพิ่มทุนและรายการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ปี ประวัติกำรเพิ่มทุน ประวัติกำรจ่ำยปันผล

ปี 2526
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 8.60 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบยีน 6.40 ล้ำนบำท

เป็นทนุจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท
ไม่มี

ปี 2533
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 25 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 40 ล้ำนบำท

โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นรำยเดิมและเสนอขำยแก่ประชำชนท่ัวไป
ไม่มี

ปี 2536
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 80 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 120 ล้ำนบำท

โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดิม
ไม่มี

ปี 2537
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 120 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 240 ล้ำนบำท

โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดิม
ไม่มี

ปี 2551

ออกหุน้เพิม่ทนุให้ธนำคำรเจ้ำหนีต้ำมสญัญำปรบัโครงสร้ำงหนีจ้�ำนวน 26.67 ล้ำนบำท

เป็นทนุจดทะเบียน 266.67 ล้ำนบำท

(ดรูำยละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ีหัวข้อ “ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงนิ”)

ไม่มี

ปี 2553
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 108.09 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 374.76 ล้ำนบำท

โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดิม
ไม่มี

ปี 2555
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�ำนวน 93.69 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีน 468.45 ล้ำนบำท 

โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดิม
ไม่มี

ปี 2556

ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2556 มมีตด้ิวย

คะแนนเสยีงข้ำงมำกอนมัุติให้โอนส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 0.98 ล้ำนบำท

และส่วนเกนิมลูค่ำหุ้นจ�ำนวน 43.90 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพือ่ชดเชยผลขำดทนุ

สะสมของงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 จ�ำนวน

44.88 ล้ำนบำท ดังนัน้ ภำยหลงัจำกล้ำงขำดทุนสะสมแล้ว บรษิทัมส่ีวนเกนิมลูค่ำ

หุน้คงเหลอืจ�ำนวน 6.10 ล้ำนบำท

ไม่มี

ปี 2557 ไม่มี

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 14 สงิหำคม 2557

ได้มีมตอินมัุตใิห้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ 

ส�ำหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวันท่ี 30 มิถนุำยน 2557 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัรำ

หุน้ละ 0.75 บำท (มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท) รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 35.08 ล้ำนบำท

บรษิทัได้จ่ำยปันผลดงักล่ำว เม่ือวันท่ี 12 กนัยำยน 2557

ปี 2558

• เมือ่วนัที ่31 มนีำคม 2558 ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2558 มีมตดิงันี้

1) เปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้ : จำกทนุจดทะเบยีน 46.84 ล้ำนหุน้

มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็น 468.45 ล้ำนหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท

2) เพ่ิมทนุจดทะเบยีน : จำก 468.45 ล้ำนบำท (468.45 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ละ

1 บำท) เป็น 536.41 ล้ำนบำท (536.41 ล้ำนหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท)

โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ�ำนวน 67.96 ล้ำนบำท (67.96 ล้ำนหุน้

มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท) เพือ่รองรบักำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมัญจ�ำนวน

58.56 ล้ำนหุน้ และรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุน้สำมญัจ�ำนวน 9.40 ล้ำนหุน้ ทีอ่อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร

ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบรษิทั

3) ออกใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ(โครงกำร “ESOP”): จ�ำนวน 9.40 ล้ำนหน่วย

ให้แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัโดยไม่คดิมูลค่ำ

โดยมอีำย ุ3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่15 มถินุำยน 2558 

• เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 มีมติดังนี้

1) จ่ำยปันผล: จำกก�ำไรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวนรวม 

128.80 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 โดยแบ่งกำรจ่ำยเป็น

2 ประเภท คือ

- จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำ 0.15 บำท/หุ้น จ�ำนวนเงินรวม 70.26 

ล้ำนบำท

- จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทในอัตรำ 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 

คิดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 58.54 ล้ำนบำท ส�ำหรับเศษของหุ้นจ่ำยด้วย

เงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.125 บำท 

• เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2558

ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทฯ ส�ำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558

ในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท จ�ำนวนเงินรวม 63.23 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำย 

เงินปันผลดังกล่ำวเมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2558

5บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



ปี ประวัติกำรเพิ่มทุน ประวัติกำรจ่ำยปันผล

ปี 2559

เมือ่วนัที ่15 มถินุำยน 2559 ซึง่เป็นวนัครบก�ำหนดเป็นปีแรก ท่ีกรรมกำร

ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั สำมำรถใช้สทิธใินกำรซือ้หุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่

ของบริษัทตำมโครงกำร ESOP ในรำคำ 5.80 บำทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สทิธิ

ทัง้สิน้ 2,130,595 หน่วย คดิเป็นหุ้นสำมัญท่ีเพิม่ขึน้ 2,130,595 หุน้

โดยบริษัทได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช�ำระแล้วกบักระทรวงพำณิชย์เม่ือวันท่ี

23 มิถุนำยน 2559

• เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี มีมติให้จ่ำย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.44 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลไปแล้วส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 ถึง 

30 มิถุนำยน 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2558 

บริษัทมีเงินปันผลจ่ำยคงเหลือส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่

1 กรกฎำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 168.61 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559

• ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่

10 สิงหำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติ

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับงวด

6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ

0.30 บำท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 529,127,108 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

158.72 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559

ปี 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่กรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำนของบริษัท สำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัท

ตำมโครงกำร ESOP ในรำคำ 5.80 บำทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น

2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้นสำมัญที่เพิ่มขึ้น 2,860,335 หุ้น โดยบริษัท

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่

20 มิถุนำยน 2560

• เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี มีมติให้จ่ำย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.64 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลไปแล้วส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง

30 มิถุนำยน 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น

159 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559 บริษัทมีเงินปันผลจ่ำยคงเหลือ

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559

ถึง 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.34 บำท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

179.90 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเมื่อวันที่

28 เมษำยน 2560

• ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10

สิงหำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติกำร

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับงวด

6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ

0.25 บำท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 531,987,443 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

132.99 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2560

ปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 3 (ปีสุดท้ำย) ที่กรรมกำร

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท สำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ

ที่ออกใหม่ของบริษัทตำมโครงกำร ESOP ในรำคำ 5.80 บำทต่อหุ้น

ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 3,518,890 หน่วย คิดเป็นหุ้นสำมัญที่เพิ่มขึ้น 

3,518,890 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้ว

กับกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2561

• เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี มีมติให้จ่ำย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลไปแล้วส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560

ถึง 30 มิถุนำยน 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท เมื่อวันที่

8 กันยำยน 2560 บริษัทมีเงินปันผลจ่ำยคงเหลือส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 ถึง 31 ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ

0.35 บำท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 186.19 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดัง

กล่ำวเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561

• ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่

10 สิงหำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติ

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับงวด

6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ

0.30 บำท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 535,506,333 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

160.64 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท

เร�ยน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ที่ผ ่ำนมำ จำกภำวะสงครำมกำรค ้ำท�ำให ้ภำวะเศรษฐกิจกำรเงินของ

ทั่วโลกมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก ซึ่งควำมเสี่ยงดังกล่ำวยังคงอยู ่ และอำจส่งผลต่อเนื่อง

ไปอีกระยะหนึ่ง ส�ำหรับ ปัจจัยภำยในประเทศได้รับผลกระทบจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศน้ี ส่งผลให้ภำคธุรกิจในส่วนของผู้ส่งออกของ

ไทยต้องมีกำรปรับตัวค่อนข้ำงมำกเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตของธุรกิจ ในส่วนของบริษัทนั้น

จำกกำรมุ่งเน้นพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งเน้นกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม

เพื่อน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่ลูกค้ำพึงพอใจ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษำลูกค้ำเดิมไว้ได้

ตลอดจนสำมำรถเพิ่มลูกค้ำรำยใหม่ได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

ผลประกอบกำรของบริษัทในปี 2561 ยอดส่งออกไปยังต่ำงประเทศทั่วโลกมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 94 ของยอดขำยรวม และ

ตลำดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มท่ีจะขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้ในปีนี้บริษัทมียอดขำยจ�ำนวน 4,451 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 3

และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 558 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 5

นอกจำกควำมส�ำเร็จจำกกำรด�ำเนินงำนแล้ว ในปี2561 บริษัทยังได้รับรำงวัล ESG 100 นับเป็นปีที่3 ติดต่อกัน โดยได้รับคัดเลือก

ให้เข้ำอยู ่ในกลุ ่มบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่มีผลกำรด�ำเนินงำนโดดเด่น ด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล หรือ

ESG100 (Outstanding Companies in Environmental, Social, and Governance) ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 จำกสถำบันไทยพัฒน์

นับเป็นควำมภำคภูมิใจของบริษัทที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของประเทศ

อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร ตลอดจนแสวงหำโอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ

ท่ีจะท�ำให้บริษัทเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ได้

มีกำรด�ำเนินกำรมำโดยตลอด ผ่ำนโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อำทิ กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

สุขภำพอนำมัย กำรศึกษำ กำรกีฬำ และกำรศำสนำ ให้กับ พนักงำนและชุมชนรอบที่ตั้งโรงงำน เป็นต้น

 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท ผมขอขอบคุณท่ำนผู ้ถือหุ ้น ลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ คู ่ค ้ำของบริษัท สถำบันกำรเงินต่ำงๆ

พนักงำนทุกท่ำน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย ท่ีให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทด้วยดีเสมอมำ ถือเป็นส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมส�ำเร็จ

ของบริษัทในวันนี้และวันข้ำงหน้ำ ผม คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัททุกคน ขอให้ค�ำมั่นว่ำจะอุทิศแรงกำยแรงใจในกำรท�ำงำน

เพื่อพัฒนำบริษัทให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนสืบไป

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

(นำยวินัย  วิทวัสกำรเวช)

ประธำนกรรมกำร
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (เปร�ยบเทียบ 3 ปี)

หน่วย 2559 2560 2561

ฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

    สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 2,082.59 2,447.94 2,704.84

    หนี้สินรวม ล้ำนบำท 788.09 918.95 943.05

    ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท 1,294.50 1,528.99 1,761.79

ผลกำรด�ำเนินงำน 

    ขำยสุทธิ ล้ำนบำท 3,469.00 4,326.80 4,450.57

    ต้นทุนขำย ล้ำนบำท (2,475.92) (3,352.51) (3,508.99)

    ก�ำไรขั้นต้น ล้ำนบำท 993.08 974.29 941.58

    รำยได้อื่น ล้ำนบำท 140.99 184.82 246.31

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ล้ำนบำท (263.92) (304.29) (288.42)

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ล้ำนบำท (190.03) (189.58) (189.77)

    ต้นทุนทำงกำรเงิน ล้ำนบำท (9.93) (7.75) (13.50)

    ผลประโยชน์ภำษีเงินได้ (ภำษีเงินได้) ล้ำนบำท (129.05) (125.74) (137.78)

    ก�ำไรส�ำหรับปี ล้ำนบำท 541.14 531.75 558.42

    ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

    ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิจำกภำษี

 

ล้ำนบำท - (4.02) -

    ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี ล้ำนบำท 541.14 527.73 558.42

    ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน บำท/หุ้น 1.02 1.00 1.05

    มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น บำท/หุ้น 2.45 2.87 3.29

    เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น บำท/หุ้น 0.64 0.60 0.63

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

    อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย % 22.76 24.73 2.86

    อัตรำก�ำไรขั้นต้น % 28.63 22.52 21.16

    อัตรำก�ำไรสุทธิ (ต่อรำยได้รวม) % 14.99 11.79 11.89

    อัตรำก�ำไรก่อนภำษีเงินได้และค่ำเสื่อมรำคำ (EBTDA) % 19.79 15.73 16.03

    อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 45.85 37.67 33.94

    อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ % 34.36 29.02 27.02

    อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.49 1.61 1.69

    อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.68 0.77 0.57

    อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* เท่ำ 0.24 0.20 0.31

    อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบี้ย เท่ำ 72.93 92.53 56.78

รำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30/12/59 29/12/60 28/12/61

    รำคำปิด บำท/หุ้น 15.70 14.30 12.50

    มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด ล้ำนบำท 8,677.68 7,607.42 6,693.83

หมำยเหตุ: 1. อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค�ำนวณเฉพำะหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)

 2. โปรดดูรำยละเอียดกำรจ่ำยปันผลในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

8 รายงานประจำาปี 2561



2559

2560

2561

ถังสองส่วน

85%

ถังสำมส่วน 

14%

อื่นๆ

1%

ถังสองส่วน

83%

ถังสำมส่วน

16%

อื่นๆ

1%

ถังสองส่วน

82%

ถังสำมส่วน

17%

อื่นๆ

1%

3,469.00

4,450.574,326.80

993.08 974.29 941.58

541.14 531.75 558.42

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขั้นต้น
ยอดขำย

1.02

0.64

63%

1.00

0.60

60%

1.05

0.63
60%

2559 2560 2561

Dividend 
Payout Ratio

ปันผลจ่ำยต่อหุ้น
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0%

2,
08

2.
59

78
8.

09 1,
29

4.
50

2,
44

7.
94

91
8.

95
1,

52
8.

99

2,
70

4.
84

94
3.

05
1,

76
1.

79

2559 2560 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
สินทรัพย์

2559 2560 2561

2.45 2.87 3.29

14.30

15.70

12.50
รำคำปิด ณ สิ้นปี

มูลค่ำตำมบัญชีของหุ้น

1. ความสามารถในการทำากำาไร (ล้านบาท)

2. ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

3. กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

4. มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)

5. สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทถัง
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รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก

นางอุบล เอกะหิตานนท นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

นายสุรศักด์ิ เอิบสิร�สุข นายทัยดี ว�ศวเวช นางปทมา เลาวงษ

นางว�ระวรรณ บุญขวัญ

นายว�นัย ว�ทวัสการเวช

คณะกรรมก�รบริษัท

นายโกมินทร ล้ินปราชญา
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นายธรรมิก เอกะหิตานนท

นายจ�ระวุฒิ เลาวงษ นายจ�รศักย พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวกัญญา ว�ภาณุรัตน

นางอุบล เอกะหิตานนท

นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักด์ิ เอิบสิร�สุข

นายทัยดี ว�ศวเวช นางปทมา เลาวงษ

คณะผู้บริห�ร
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ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�รประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�ร

นายว�นัย
ว�ทวัสการเวช

อำยุ 68 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

กำรศึกษำ
• ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี บัญชีบัญฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตรอบรม
• DCP จำก IOD                         
• Clean Business จำก IOD            
• ACP จำก IOD
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง วตท. รุ่นที่ 9
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) ปี 2547

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.02

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2561-ปัจจุบัน) : ประธำนกรรมกำร
    บริษัท เจเอสเอสอำร์ อ๊อกชั่น จ�ำกัด 
(2559 ปัจจุบัน) : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
    บรษิทั ศรสีวัสดิ ์พำวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหำชน)
(2558-ปัจจุบัน) : รองประธำนกรรมกำร 
    บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พำวเวอร์ 1979 จ�ำกดั (มหำชน)
(2555-ปัจจุบัน) : ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด(มหำชน) 
(2555-ปัจจุบัน) : กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
(2559-2561) : กรรมกำร
    บริษัท เจเอสเอสอำร์ อ๊อกชั่น จ�ำกัด
(2557-2558) : กรรมกำร
    บรษิทั ศรสีวัสดิ ์พำวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหำชน)
(2554-2558) : ประธำนกรรมกำร
    บริษัท บำงกอก-เดคคอน จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมิตรถงัแก๊ส 
จ�ำกัด (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 3 แห่ง

1. กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,
รองประธำนกรรมกำร
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พำวเวอร์ 1979 จ�ำกัด (มหำชน)

2. กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

3. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
1. ประธำนกรรมกำร 
 บริษัท เจเอสเอสอำร์ อ๊อกชั่น จ�ำกัด

นางอุบล
เอกะหิตานนท�

อำยุ 77 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 

กำรศึกษำ
• ปริญญำตรี Madison Technical and Vocational School, 

Wisconsin, USA

หลักสูตรอบรม
• Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
3.25

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
พี่สะใภ้คุณสุภำ
มำรดำคุณปัทมำและคุณธรรมิก

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2555-ปัจจบุนั) : รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวมบรษัิท สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

12 รายงานประจำาปี 2561



นางสุภา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

อำยุ 79 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำร
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

กำรศึกษำ
• ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม
• DAP จำก IOD
• Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
อำคุณปัทมำและคุณธรรมิก

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมกำร
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นายสุรศักดิ์ 
เอิบสิร�สุข

อำยุ 66 ปี 

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

กำรศึกษำ
• ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.10

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวมบรษัิท สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

13บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



นายทัยดี
ว�ศวเวช

อำยุ 79 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำร

กำรศึกษำ
• ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
5.14

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2535 – ปัจจบุนั) : กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน) 
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมิตรถงั
แก๊ส จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นางป�ทมา
เล�าวงษ�

อำยุ 50 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร (ส�ำนักงำน)
(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

กำรศึกษำ
• MBA(Finance), University of Wisconsin, USA
• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หลักสูตรอบรม
• DAP และ DCP จำก IOD
• CFO จำกสภำวิชำชีพบัญชี
• SDP จำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 
• Anti - Corruption จำก IOD
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง วตท. รุ่นที่ 22

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
24.07

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
บุตรคุณอุบล
หลำนคุณสุภำ

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2552-ปัจจุบัน) : กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร (ส�ำนกังำน)
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
(2551 - 2557) : เลขำนุกำรบริษัท
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวมบรษัิท สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

14 รายงานประจำาปี 2561



นายโกมินทร�
ลิ�นปราชญา

อำยุ 54 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(ผู้ที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีกำรเงิน)

กำรศึกษำ
• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หลักสูตรอบรม
• DAP จำก IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
    บริษัท ธนำสิริกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)    
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท ธนำสิริกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)               
(2556-2561) : กรรมกำร           
    บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จ�ำกัด
(2549-2561) : Chief Finance Officer
    บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ำกัด
(2552-2557) : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง

1. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 
บริษัท ธนำสิริกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี

นางว�ระวรรณ
บุญขวัญ

อำยุ 49 ปี 

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
(ผู้ที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีกำรเงิน)

กำรศึกษำ
• MBA (Finance & International Business),

University of Wisconsin, USA
• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หลักสูตรอบรม
• DCP และ DAP จำก IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรเงิน 
    บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ำกัด
(2549-ปัจจุบัน) : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
    บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวมบรษัิท สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง

1. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท ชูไก จ�ำกัด (มหำชน)

• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 1 แห่ง
1. กรรมกำรและผู้จัดกำรกำรเงิน

บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ำกัด

15บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



รศ.ดร.เจษฎ�
โทณะวณิก

อำยุ 46 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

กำรศึกษำ
• ปริญญำเอก นิติศำสตร์ดุษฎีบัณทิต Stanford University, USA

หลักสูตรอบรม
• DAP จำก IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(มนีำคม 2558-ปัจจบุนั) : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
     บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
(2557-ปัจจุบัน) : ผู้ทรงคุณวุฒิ ภำควิชำนิติศำสตร์
    คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
(2557-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษำกฎหมำย 
    ส�ำนักกฎหมำย เรำส์ แอนด์ โค
(2557-ปัจจุบัน) : กรรมกำร บริษัท เอสนูวำ จ�ำกัด
(2557-ปัจจุบัน) : กรรมกำร บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จ�ำกัด
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมกำร บริษัท จีรำดำ จ�ำกัด
(2550-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษำกฎหมำย 
    ส�ำนักกฎหมำย ก�ำธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์
(2545-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
      กรมวชิำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2545-ปัจจุบัน) : ประธำนกรรมกำร
    บริษัท บริหำรส�ำนักกฎหมำย จ�ำกัด
(2543-ปัจจุบัน) : อำจำรย์พิเศษ วิทยำลัยนำนำชำติ,
     มหำวิทยำลัยมหดิล, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยเกริก, 
    มหำวิทยำลัยสยำม,วิทยำลัยบัณทิตเอเชีย ฯลฯ

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมิตรถงัแก๊ส 
จ�ำกัด (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 4 แห่ง

1. กรรมกำร บริษัท เอสนูวำ จ�ำกัด
2. กรรมกำร บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จ�ำกัด
3. กรรมกำร บริษัท จีรำดำ จ�ำกัด
4. ประธำนกรรมกำร บริษัท บริหำรส�ำนักกฎหมำย จ�ำกัด

นายธรรมิก
เอกะหิตานนท�

อำยุ 49 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)

กำรศึกษำ
• ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม
• EDP จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
10.15

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
บุตรคุณอุบล
หลำนคุณสุภำ

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวมบรษัิท สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)                       
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
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นายจ�ระวุฒิ
เล�าวงษ�

อำยุ 42 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)

กำรศึกษำ
• ปริญญำโท Energy and Mineral Resources,

The University of Texas at Austin, USA
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สำขำวิศวกรรมปิโตรเลียม 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย      

หลักสูตรอบรม
• EDP จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.04

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
น้องคู่สมรสคุณปัทมำ

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมิตรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

นายจ�รศักย�
พรหมสาขา ณ สกลนคร

อำยุ 52 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)

กำรศึกษำ
• ปริญญำตรี Marketing Science,

University of Wisconsin-La Crosse, USA

หลักสูตรอบรม
• EDP จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
6.74

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
บุตรคุณสุภำ
หลำนคุณอุบล

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(2556 - ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน) 
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด(มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวมบรษัิท สหมติรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
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นางสาวกัญญา
ว�ภาณุรัตน�

อำยุ 49 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและเลขำนุกำรบริษัท

กำรศึกษำ
• ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์    
• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำติแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม
• Anti - Corruption จำก IOD
• CFO จำก สภำวิชำชีพบัญชี
• SDP จำกตลำดหลักทรัพย์ฯ
• MMP จำก Chulalongkorn Business School  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.04

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรท�ำงำน (5 ปีที่ผ่ำนมำ)
(ธ.ค.2557-ปัจจุบัน) : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
    และเลขำนุกำรบริษัท 
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)              
(ก.พ.2557-พ.ย.2557) : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
(2543 - 2557) : ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี
    บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวมบรษิทั สหมิตรถงัแก๊ส 
จ�ำกดั (มหำชน) (ณ ปัจจบุนั)
• กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี
• กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

หมำยเหตุ:

1. สัดส่วนกำรถือหุ ้นเป็นข้อมูลล่ำสุด ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2561

โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย

2. เนื่องด้วยผู้บริหำรส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมำตั้งแต่

แรกเร่ิมของกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตถังแก๊ส ประกอบกับผู้ผลิตในธุรกิจนี้

มีเพียงไม่กี่รำยในประเทศไทย ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทในหน่วยงำนอื่นจึงไม่มี

3. ไม่มกีรรมกำรท่ำนใดด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนทีม่กีจิกำรหรอื

ธุรกิจคล้ำยกันกับบริษัท
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ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร หรือ ผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท

บริษัท
ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท

(ตำมหนังสือ

รับรอง)

กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้มี

อ�ำนำจลงนำม

ผูกพันบริษัท*

1. นำงอุบล เอกะหิตำนนท์ กรรมกำร / ประธำน

2. นำงสุภำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กรรมกำร / /

3. นำยสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมกำรผู้จัดกำร / / /

4. นำยทัยดี วิศวเวช กรรมกำร /

5. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร (ส�ำนักงำน) / / /

6. นำยธรรมิก เอกะหิตำนนท์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน) /

7. นำยจีระวุฒิ เล้ำวงษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน) /

8. นำยจิรศักย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน) /

หมำยเหตุ: * กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท (สองในสำมลงลำยมือชื่อร่วมกัน)หมำยเหตุ: * กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท (สองในสำมลงลำยมือชื่อร่วมกัน)
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลสรุป
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตถังทนควำมดันต�่ำแบบต่ำงๆ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ และ

เครื่องหมำยกำรค้ำ “SMPC” โดยจัดจ�ำหน่ำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้บริษัทยังมีบริกำรเกี่ยวเน่ืองในกำร 

รับซ่อมและตรวจสอบคุณภำพถังตำมที่มำตรฐำนแต่ละประเทศก�ำหนด

1. ลักษณะของสินค้าและบริการ 
แบ่งตำมลักษณะและวัตถุประสงค์กำรใช้งำน ได้ดังนี้ 

1. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับหุงต้ม (LPG Cylinder) ถังแก๊สส�ำหรับบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม 

ของ SMPC ผลิตจำกเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภำพดี แข็งแรงทนทำน ควำมหนำและมำตรฐำนแตกต่ำงกันตำมแบบท่ีแต่ละ 

ประเทศก�ำหนด แบ่งออกเป็น 

1.1 ถังสองส่วน ขนำดบรรจุตั้งแต่ 0.45 – 16 กก. (ปริมำตรน�้ำ 0.9 – 36 ลิตร)

 ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนก้น แต่ละส่วนท�ำด้วยเหล็กกล้ำชิ้นเดียว เมื่อน�ำมำเชื่อมประกอบเข้ำด้วยกันแล้ว 

จะมีรอยเชื่อมตำมแนวเส้นรอบวงได้ 1 รอย 

1.2. ถังสำมส่วน ขนำดบรรจุตั้งแต่ 18 – 190 กก. (ปริมำตรน�้ำ 43 – 450 ลิตร)

 ประกอบด้วยส่วนหวั ส่วนก้น เช่นเดยีวกนักบัถงัสองส่วน และส่วนกลำงจะเป็นรปูทรงกระบอกเชือ่มประกอบกนัเป็นถงั 

ส�ำหรบัส่วนกลำงท�ำด้วยเหลก็แผ่นม้วนมรีอยเช่ือมได้ 1 รอย เป็นเส้นตรงขนำนไปกบัแนวแกนของถงั กำรประกอบถงั

สำมส่วนจะท�ำให้ได้ถังที่มีปริมำตรมำกตำมต้องกำร

  บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยั คดิค้นและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ ท�ำให้มผีลติภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง ดงันี้

1.2.1. ถังน�้ำหนักเบำ (Light-Weighted Cylinder) ซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสหภำพยุโรป (EN) โดยบริษัทเป็น 

โรงงำนแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงำนแห่งที ่3 ของโลกทีไ่ด้รบักำรรบัรองในกำรผลิตถงัชนดินี ้ถงัน�ำ้หนกัเบำ 

ต้องใช้ควำมเชีย่วชำญพเิศษในกระบวนกำรผลติ เนือ่งจำกผลติจำกเหลก็ชนดิพเิศษ มคีวำมหนำน้อยกว่ำเหล็กปกต ิ

แต่ควำมคงทนแข็งแรงเทียบเท่ำเหล็กปกติ จึงท�ำให้ถังแก๊สมีน�้ำหนักเบำกว่ำปกติถึง 40% จึงเหมำะแก่กำร

เคลื่อนย้ำย ขนส่ง

1.2.2. ถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้ ขนำดบรรจุ 1.05 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังที่ร่วมกันคิดค้นวิจัยกับลูกค้ำในสหรัฐอเมริกำ 

ซึ่งได้รับ 3 รำงวัลด้ำนผลิตภัณฑ์จำกสถำบันต่ำงๆในสหรัฐอเมริกำ 

1.2.3. ถังขนำดใหญ่ 420 ปอนด์ (ขนำดบรรจุไม่เกิน 450 ลิตร) เป็นถังขนำดใหญ่ที่สุด ที่สำมำรถเคล่ือนย้ำยได ้

ถงัประเภทนีท้�ำให้ประชำชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่ำงไกล สำมำรถเข้ำถงึกำรใช้แก๊สได้มำกข้ึน และยงัใช้ในอตุสำหกรรม 

ซ่ึงช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ ทดแทนกำรจัดเก็บถังขนำดเล็กหลำยใบ ลดพื้นที่กำรจัดเก็บ และลดค่ำ

ดูแลรักษำอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย 
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2. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับรถยนต์ ผลิตจำกเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภำพดี ภำยใต้กระบวนกำรที่ทันสมัยและผ่ำนกำร

รบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรมไทย (มอก.370) และมำตรฐำนกำรผลิตระดบัสำกล ในปัจจบุนับรษิทัสำมำรถผลติถงั 

ได้ทุกขนำดบรรจุ ตั้งแต่ 25-133 ลิตร แบ่งออกเป็น

2.1 ประเภทรปูทรงแคปซูล (Cylindrical) แบ่งเป็นแบบถงัสองส่วนและถงัสำมส่วนเหมือนถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�ำหรบัหงุต้ม 

โดยมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบวำล์วแยกส่วนและวำล์วร่วม

2.2 ประเภทรูปทรงยำงรถยนต์ (Toroidal) ขนำดบรรจุตั้งแต่ 33 - 72 ลิตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

2.2.1  แบบข้อต่อส�ำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ดำ้นใน

  ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นโดมส่วนบนและล่ำง มรีอยเชือ่มประกอบตำมแนวรอบวงมำกกว่ำ 1 รอย ข้อต่อส�ำหรบั

  ประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้ำนวงในของถัง

2.2.2  แบบข้อต่อส�ำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ดำ้นนอก

  ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นโดมส่วนบนและล่ำง มรีอยเชือ่มประกอบตำมแนวรอบวงมำกกว่ำ 1 รอย ข้อต่อส�ำหรบั

  ประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ประกอบอยู่ด้ำนวงนอกของถัง

3. ถงัทนควำมดันต�ำ่อืน่ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในกลุม่ลกูค้ำอตุสำหกรรม และกลุ่มลกูค้ำเฉพำะทำง เช่น ถงัส�ำหรบัใช้เป็นชิน้ส่วนรถยนต์ 

ถงัเมททวิโบรมำยล์ ถงัส�ำหรบับรรจสุำรท�ำควำมเยน็ ถงัคลอรนี ถงัแอมโมเนยี ถงัแก๊สส�ำหรบัรถโฟล์คลฟิท์ และถงัเปลีย่น

น�้ำมันเครื่อง โดยมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 7-133 ลิตรเป็นต้น

4. บรกิำรรบัซ่อมและตรวจสอบคณุภำพถงั บรกิำรทดสอบควำมสมบูรณ์ของถงัแก๊สทกุๆ 5 ปี ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด และซ่อมถงั 

ทีเ่สือ่มสภำพ เช่น ส ีหถูงั ขำถัง โดยส่วนใหญ่ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำผู้ค้ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญตักิำรค้ำ 

น�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 นอกจำกนี้ยังให้บริกำรทดสอบถังตำมคุณสมบัติตำ่งๆที่ลูกค้ำก�ำหนด 

ส�ำหรับในประเทศไทย ถังทนควำมดันต�่ำของบริษัทได้รับกำรออกแบบและรับรองตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard–TIS) 

นอกจำกนี้บริษัทในฐำนะผู ้ผลิตชั้นน�ำ ที่มีควำมเป็นเลิศในด้ำนคุณภำพและควำมมีประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินงำน 

ภำยในองค์กร ท�ำให้บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมส�ำคัญ รวมถึงกำรรับรองมำตรฐำน 

จำกหน่วยงำนของประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยแบ่งตำมทวีปได้ดังนี้
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ทวีป มำตรฐำน

ทั่วไป • มำตรฐำนสำกล (ISO)

ทวีปอเมริกำ • มำตรฐำนประเทศสหรัฐอเมริกำ (ASME and DOT) 

• มำตรฐำนประเทศแคนนำดำ (TC)

• มำตรฐำนประเทศเวเนซุเอลำ (COVENIN)

• มำตรฐำนประเทศเปรู (NTP)

• มำตรฐำนประเทศจำเมกำ (JS)

ทวีปเอเชีย • มำตรฐำนประเทศไต้หวัน (NFA)

• มำตรฐำนประเทศอินโดนีเซีย (SNI) 

• มำตรฐำนประเทศฟิลิปปินส์ (PNS) 

• มำตรฐำนประเทศสิงคโปร์ (SS)

• มำตรฐำนประเทศศรีลังกำ (SLS)

• มำตรฐำนประเทศเกำหลี (KGS) 

• มำตรฐำนประเทศอิสรำเอล (SI) 

ทวีปออสเตรเลีย • มำตรฐำนประเทศออสเตรเลีย (AS)

ทวีปยุโรป • มำตรฐำนตำมระเบียบของสหภำพยุโรป (TPED)

• มำตรฐำนประเทศอังกฤษ (BS)

• มำตรฐำนสหภำพยุโรป (EN) 

ทวีปแอฟริกำ • มำตรฐำนประเทศเคนยำ (KSISO)

• มำตรฐำนประเทศแอฟริกำใต้ (SABS)

• มำตรฐำนประเทศไนจีเรีย (NIS)

• มำตรฐำนประเทศคำเมรูน (NC) 

2. นโยบายการผลิต 
ดังที่กล่ำวไว้ในข้อมูลสรุปของบริษัท ถังทนควำมดันต�่ำของบริษัทแบ่งเป็น ถังที่ผลิตภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ และ

ถังท่ีผลิตภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ “SMPC” ในส่วนถังที่ผลิตภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ ซึ่งเป็นกำรขำยส่วนใหญ่ 

ของบริษัทนั้น เป็นถังที่ผลิตให้บริษัทผู้ค้ำแก๊สและน�้ำมันขนำดใหญ่ ซ่ึงจะมีรูปแบบของถังแก๊สแตกต่ำงกันตำมข้อมูลจ�ำเพำะ 

ข้อก�ำหนดและกำรออกแบบของแต่ละบริษัท ทั้งนี้รวมถึงถังทนควำมดันต�่ำอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสำหกรรม เช่น ถังคลอรีน และ 

ถังแอมโมเนีย เป็นต้น ดังนั้นในกำรผลิตถังดังกล่ำวจะเป็นไปตำมค�ำส่ังซ้ือของลูกค้ำและแผนกำรส่งมอบสินค้ำในแต่ละครั้ง 

(Job order) โดยไม่มีกำรผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้ำคงเหลือ 

ส่วนถังที่ผลิตภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ “SMPC” ส่วนใหญ่ประกอบด้วยถังแก๊สรถยนต์ในประเทศ ซ่ึงบริษัทจะส่ังผลิต

ให้สอดคล้องกับแผนกำรขำยและปริมำณสินค้ำคงเหลือขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในกำรจัดเก็บและลดควำมเสี่ยง 

จำกสินค้ำล้ำสมัยหรือเสียหำย
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3. กำาลังการผลิต (Production Capacity)
บริษัทมีก�ำลังกำรผลิตและอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต (Utilization Rate) ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำดังนี้

รำยกำร หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561**

ก�ำลังกำรผลิต ลำ้นใบ 6.2 7.7 8.65

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต % 93% 89% 80%

* ปี 2560 ครึ่งปีแรกของปีก�ำลังกำรผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้ำนใบ/ปี และครึ่งปีหลังของปีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 ลำ้นใบ/ปี 

ท�ำให้ค่ำเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 7.7 ล้ำนใบ/ปี

** ปี 2561 ตั้งแต่ไตรมำส 4/2561 ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 10.0 ล้ำนใบ/ปี ท�ำให้ค่ำเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 8.65 ลำ้นใบ/ปี

4. โครงสร้างรายได้
บริษัทมีสำยผลิตภัณฑ์ คือ ถังทนควำมดันต�่ำขนำดต่ำงๆกันตั้งแต่ 0.45 – 190 กก. (0.9 – 450 ลิตร) โครงสร้ำงของรำยได้

แบ่งตำมภูมิศำสตร์ได้ดังนี้

ประเภท
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ลำ้นบำท % ล้ำนบำท % ลำ้นบำท %

ตลำดในประเทศ 193.47 6 239.98 6 264.65 6

ตลำดต่ำงประเทศ 3,275.53 94 4,086.82 94 4,185.92 94

รวม 3,469.00 100 4,326.80 100 4,450.57 100

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีลูกค้ำรำยใด ที่มีสัดส่วนกำรขำยเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรรวม 

5. การตลาดและการแข่งขัน
5.1 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

 บรษิทัมกีลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกั อนัได้แก่ บรษิทัผู้ค้ำน�ำ้มนัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก และบรษิทัเอกชนขนำดใหญ่ 

และลูกค้ำซึง่น�ำเข้ำถงัแก๊สเพือ่ขำยต่อให้กบัผู้ค้ำแก๊สรำยย่อยในแต่ละประเทศ ซึง่สำมำรถแบ่งประเภทกำรขำยส่วนใหญ่ 

ได้ 2 แบบ คือ 

1) กำรขำยแบบเข้ำร่วมประมูล ลูกค้ำประจ�ำ และลูกค้ำที่ท�ำสัญญำซื้อ-ขำยล่วงหน้ำระยะยำว ปกติจะมีก�ำหนดระยะ

เวลำส่งสินค้ำแน่นอน โดยเบื้องต้นลูกค้ำจะมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดกรองผู้ประกอบกำรที่จะเป็นคู่ค้ำ หรือ 

เขำ้ร่วมประกวดรำคำ โดยพิจำรณำจำกศักยภำพและประสบกำรณ์ของผู้ผลิตเป็นส�ำคัญ 

2) ลกูค้ำจร หรอื ลกูค้ำทีส่ัง่ซือ้เป็นครัง้ครำว โดยปกตจิะเป็นลกูค้ำใหม่ทีต่ดิต่อเข้ำมำทำงบรษิทั หรอืเป็นลกูค้ำในพืน้ท่ี

ใหม่ที่ฝำ่ยขำยไปติดต่อเสนอรำคำ

5.2 ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขันในปีที่ผ่ำนมำ

  ตลำดภำยในประเทศ 

ตลำดถงัแก๊สหงุต้มในประเทศส่วนใหญ่เป็นงำนประมลู ขนำดถงัแก๊สทีใ่ช้ในประเทศประกอบด้วยขนำด 4 ก.ก. 7 ก.ก. 

และ 15 ก.ก. ส�ำหรับถังสองส่วน และ 48 ก.ก. ส�ำหรับถังสำมส่วน โดยถังสองส่วนขนำด 15 ก.ก. มีควำมต้องกำรใช้ 

มำกทีส่ดุเพรำะเป็นขนำดทีใ่ช้ตำมครวัเรอืนทัว่ไป ในปีนีต้ลำดถงัแก๊สหงุต้มในประเทศมอีตัรำกำรเตบิโตใกล้เคียงกบัปีก่อน 
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ตลำดถังแก๊สรถยนต์ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจำกรำคำน�้ำมันยังเปล่ียนแปลงไม่มำกพอที่จะท�ำให้ควำมต้องกำร 

ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคหันมำเปลี่ยนจำกกำรใช้น�้ำมันเป็น LPG 

ตลำดถังอื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น ถังส�ำหรับบรรจุสำรหล่อเย็น และถังคลอรีน มีค�ำส่ังซ้ือเข้ำมำอย่ำงต่อเน่ืองและ 

เติบโตมำกเนื่องจำกเป็นตลำดสินคำ้เฉพำะกลุ่ม

ปัจจบุนัลกูค้ำในประเทศทีส่�ำคญัได้แก่ กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท), บรษิทั ดบับลิวพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ำกดั (มหำชน) 

และผูค้้ำแก๊สตำมมำตรำ 7 รำยอืน่ๆ ผูบ้รกิำรตดิตัง้แก๊สรถยนต์ และกลุม่ลูกค้ำอุตสำหกรรมเฉพำะ เป็นต้น โดยลกัษณะ

กำรจ�ำหนำ่ยเป็นกำรขำยตรง 

   ตลำดต่ำงประเทศ 

ตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุม่ประเทศก�ำลังพฒันำยงัคงเป็นตลำดทีม่คีวำมต้องกำรถังแก๊สเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทกุปี 

ตำมสภำวะเศรษฐกจิและกำรเตบิโตของประชำกรโลก ซึง่ปัจจบุนักลุ่มประเทศเหล่ำน้ียงัมอีตัรำกำรใช้แก๊สต่อประชำกร 

ในระดับทีต่�ำ่มำก เม่ือเทยีบกับกลุม่ประเทศทีพ่ฒันำแล้ว เช่น ยโุรป และอเมรกิำ เนือ่งจำกควำมไม่พร้อมในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

เช่น ถนนซึง่เป็นกำรคมนำคมหลกัทีใ่ช้ขนถ่ำยแก๊สจำกท่ำเรอืไปทีค่ลงัเกบ็แก๊สและโรงบรรจแุก๊ส ใช้ในกำรขนส่งถงัแก๊ส

ทีบ่รรจแุล้วไปยงัพืน้ทีต่่ำงๆ ทีห่่ำงไกลออกไปยงัมไีม่เพยีงพอ ท�ำให้โรงบรรจแุก๊ส และคลังเกบ็แก๊ส จงึจ�ำกดัอยูใ่นเฉพำะ

พื้นที่ที่มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี

จำกมำตรกำรของสหรัฐอเมรกิำเปิดกำรไต่สวนกำรทุม่ตลำดและกำรอดุหนนุของสินค้ำถงัแก๊สทีน่�ำเข้ำจำกประเทศไทย 

และประเทศจนี ในปี2561 บรษิทัยงัไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงต่อยอดขำยในตลำดน้ี อนัเนือ่งมำจำกยงัไม่มคีวำมชดัเจน

ในอตัรำภำษทีีร่ฐับำลสหรัฐจะประกำศใช้จดัเกบ็จงึท�ำให้ลูกค้ำยงัคงส่ังสินค้ำเช่นเดมิและต่อเนือ่ง คำดกำรณ์ว่ำหลังจำก

อัตรำภำษีใหม่ถูกประกำศใช้ในปี 2562 หำกประเทศไทยได้อัตรำเรียกเก็บที่ต�่ำกว่ำจีน จะส่งผลให้ผู้น�ำเข้ำที่เคยน�ำเข้ำ

จำกจีนหันมำน�ำเข้ำถังแก๊สจำกประเทศไทยมำกขึ้น

จำกข่ำวสำรด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุนในกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยพบว่ำ ในแถบทวีปแอฟริกำและเอเชียใต้ นักลงทุน

ให้ควำมสนใจและมีกำรลงทุนเกดิขึน้เป็นจ�ำนวนมำกในส่วนระบบสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนของประเทศ เนือ่งจำกกลุม่

ประเทศดงักล่ำวมีโอกำสและศกัยภำพทีจ่ะเตบิโตในอนำคต และเพือ่รองรบัเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มจะขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง 

นอกจำกนี้องค์กรอิสระท่ัวโลกท่ีรณรงค์เรื่องภำวะโลกร้อน (Global Warming) และสนับสนุนกำรใช้พลังงำนที่ไม่เป็น 

พิษต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรอิสระดังกล่ำวได้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ประเทศก�ำลังพัฒนำที่ขำดแคลนพลังงำน 

ให้ใช้แก๊ส LPG แทนกำรใช้เชื้อเพลิงแบบด้ังเดิม และเข้มงวดเรื่องกำรห้ำมตัดไม้เพื่อท�ำฟืน รวมทั้งนโยบำยสนันสนุน 

จำกภำครัฐ ซึ่งเอื้ออ�ำนวยต่อกำรลงทุนของทำงภำคเอกชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยกำรออกกฎหมำยหรือ

ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม และ แก้ปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรให้เหมำะสม เช่น กำรแจกจ่ำยถังแก๊ส 

ให้กับประชำชน กำรชดเชยด้ำนรำคำบำงส่วน ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลให้ตลำดขยำยตัว ดังนั้นบริษัทผู้ค้ำแก๊สและน�้ำมัน 

ระดับโลกจึงขยำยกำรลงทุนในคลังเก็บแก๊ส โรงบรรจุแก๊ส และเรือบรรทุกแก๊สเพิ่มเติม ส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์ 

และอปุทำนของตลำดท้ังในทวปีเอเชยีและทวปีแอฟรกิำ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศก�ำลงัพฒันำท่ียงัคงมอีตัรำกำรบรโิภค 

LPG ต่อประชำกรน้อย บริษัทคำดว่ำจะยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในหลำยประเทศ ซึ่งส่งผลที่ดีต่อยอดขำยที่คำด

ว่ำจะเพิ่มขึ้นในอนำคตของบริษัท

24 รายงานประจำาปี 2561



ปัจจยัอืน่ๆทีส่่งผลต่อควำมต้องกำรในกำรใช้ถงัแก๊ส ได้แก่ รำคำแก๊ส LPG ซึง่ในหลำยประเทศ รฐับำลได้มเีงนิอดุหนนุ

รำคำแก๊ส LPG ท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้แก๊สได้มำกขึ้น ถึงแม้ว่ำในปี 2561 รำคำแก๊ส LPG จะปรับเพิ่ม 

สงูขึน้จำกปีก่อน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ LPG ของผู้บรโิภคในระยะยำว เนือ่งจำกพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ทีเ่ปลีย่นไป และกำรใช้แก๊สเพิม่ควำมสะดวก สบำยและปลอดภยัต่อสขุภำพมำกกว่ำกำรใช้พลงังำนจำกฟืนแบบดัง้เดมิ 

ท�ำให้ยังคงมีควำมต้องกำรใช้แก๊สอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี้ ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ตลำดของประเทศ

ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรเมือง เนื่องจำก นักลงทุนส่วนใหญ่ เป็นบริษัทน�้ำมันและ 

ผู้คำ้แก๊สระดับโลก ซึ่งเป็นบริษัทขำ้มชำติ เช่น ประเทศจำกกลุ่มสหภำพยุโรป ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่ำนี้ 

ในบำงช่วงเวลำ จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรชะลอค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ 

อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัยงัคงยดึแนวทำงด�ำเนนิกำรตำมแผนกลยทุธ์เดมิทีช่่วยให้บรษิทับรหิำรงำนได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ 

ท�ำให้บริษัทยังสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำเดิมไว้ได้ อีกทั้งยังเพิ่มควำมพยำยำมในกำรขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกค้ำรำยใหม่

ในภูมิภำคเดิมให้เพิ่มมำกข้ึน  โดยลูกค้ำหลักยังคงเป็นลูกค้ำในกลุ่มประเทศในแถบทวีป เอเชีย แอฟริกำ อเมริกำ 

ออสเตรเลีย และยุโรป

ลกัษณะกำรจ�ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศมีทัง้งำนประมลู กำรขำยตรง และขำยผ่ำนบรษิทัตวัแทน เนือ่งจำกผู้ค้ำถงัแก๊ส 

ในประเทศน้ันๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ำมชำติต้องกำรมีบริษัทตัวแทนท้องถิ่นเพื่อติดต่อประสำนงำน ซึ่งจะช่วยท�ำให้

บริษัทลดภำระทำงเอกสำรและง่ำยต่อกำรวำงแผนกำรจ�ำหน่ำย รวมทั้งกำรควบคุมสินคำ้คงคลัง

6. ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ (Key Success Factors) 

ปัจจยัท่ีท�ำให้บรษิทัสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมมัน่คงมำยำวนำนกว่ำ 38 ปีนัน้ นบัได้ว่ำบรษิทัมจีดุเด่นในเรือ่งต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้

1. คณุภำพของสนิค้ำทีผ่ลติได้ตรงตำมมำตรฐำนท่ีลกูค้ำก�ำหนด มคีณุภำพด ีด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล พร้อมทัง้กำรจดัส่งตรงเวลำ 

เนือ่งจำกควำมต้องกำรใช้แก๊สจะมมีำกเป็นบำงช่วงเวลำซึง่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ เช่น ช่วงฤดหูนำว หรอืช่วงเทศกำล

ส�ำคัญต่ำงๆ กำรผลิตและจัดส่งที่ตรงเวลำของบริษัทท�ำให้ลูกค้ำไม่เสียโอกำสในกำรจ�ำหน่ำยแก๊สในช่วงเวลำดังกล่ำว

2. ควำมยืดหยุ่นในกำรผลิตสินค้ำได้หลำกหลำยประเภทและขนำด เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ 

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

สัง่ผลติได้ตัง้แต่ถงัขนำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่ ซึง่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ลกูค้ำท�ำให้ไม่ต้องสัง่ซือ้กบัผูผ้ลติหลำยรำย 

ดังนั้นบริษัทจึงเป็นผู้ผลิตรำยแรกๆที่ลูกค้ำนึกถึง นอกจำกนี้บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภำพและเพ่ิมเครื่องจักรเพื่อขยำย

ก�ำลังกำรผลิต เพื่อรองรับควำมต้องกำรที่คำดว่ำจะเติบโตขึ้นในอนำคต

3. บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิตโดยกำรคิดค้นและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มำใช้ในกำรผลิต ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตให้เพิ่มขึ้น กำรควบคุมคุณภำพให้คงที่ กำรบริหำรต้นทุนให้ต�่ำลง 

กำรประหยดัพลงังำน และลดควำมเสีย่งจำกกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมในอนำคต อกีทัง้ค�ำนงึถงึส่ิงแวดล้อม

4. บริษัทมีกำรติดตำมและวัดระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำหลังกำรขำย โดยน�ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจำกลูกค้ำมำใช้ 

ในกำรปรบัปรงุและพฒันำผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร เพือ่สนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกขึน้ ท�ำให้กลุ่มลูกค้ำเดมิ

ยังให้ควำมไว้วำงใจ และสั่งซื้อเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

25บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

ตลำดถงัแก๊สโลกเป็นตลำดทีจ่�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ บรษิทัผูค้้ำน�ำ้มนัและแก๊สระดบัชำต ิเช่น Total, 

Shell, Exxon Mobil และกลุ่มผู้ค้ำแก๊สระดับท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆ โดยผู้ผลิตนั้นประกอบด้วยผู้ผลิตมำกรำยทั้งรำย

ใหญ่ท่ีมีก�ำลังกำรผลิตเพียงพอต่อกำรจ�ำหน่ำยไปยังประเทศอื่นๆ และผู้ผลิตรำยย่อยท่ีมีก�ำลังผลิตเพียงพอแค่จ�ำหน่ำยใน 

ประเทศน้ันๆ ซ่ึงผู้ซ้ือมีอ�ำนำจในกำรต่อรองมำก ท�ำให้สภำวะกำรแข่งขันในตลำดนี้สูง ภำพรวมกำรแข่งขันจึงเน้นเรื่องของ

รำคำเป็นส�ำคัญ โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อโอกำสในกำรแข่งขัน คือ คำ่ขนส่ง กำรตั้งก�ำแพงภำษีน�ำเขำ้จำกประเทศผู้น�ำเข้ำ 

รวมทั้งกำรตั้งเงื่อนไขด้ำนเทคนิคในกำรตรวจสอบบำงประกำรเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ 

อย่ำงไรกต็ำม ตัง้แต่ปีก่อนๆต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั รฐับำลในหลำยๆประเทศได้มกีำรรณรงค์และออกนโยบำยซ่ึงเอือ้อ�ำนวย

ต่อกำรลงทุนของภำคเอกชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น กำรลดอัตรำภำษีน�ำเข้ำถังแก๊ส โดยเฉพำะในประเทศที่ก�ำลัง

พัฒนำซึ่งภำครัฐไม่สำมำรถรองรับอุปสงค์ท่ีเติบโตได้เพียงพอ จึงมีกำรสนับสนุนให้ภำคเอกชนเข้ำมำประกอบกำรค้ำแก๊ส 

ท�ำให้มีผู้ค้ำแก๊สระดับท้องถ่ินรำยใหม่เพิ่มมำกขึ้น จึงเป็นโอกำสให้บริษัทเข้ำไปเสนอขำย หรือผู้ค้ำแก๊สติดต่อเข้ำมำเพื่อส่ังซื้อ

ถังแก๊สเพิ่มมำกขึ้น

ประเทศตรุกนีบัเป็นประเทศทีผ่ลติ และส่งออกถงัแก๊สแรงดนัต�ำ่เป็นจ�ำนวนมำก เมือ่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ ส่งผลให้ค่ำเงนิของ

ตุรกีเกิดกำรอ่อนตัวในสภำวะเช่นน้ีอำจดูเหมือนจะท�ำให้มีควำมแข่งขันในด้ำนรำคำดีขึ้น แต่ในปีที่ผ่ำนมำวิกฤตเศรษฐกิจของ

ตุรกียังไม่ส่งผลต่อยอดขำยของบริษัทฯนัก อำจเนื่องมำจำกพื้นที่กำรขำยของบริษัท กับตุรกีไม่ทับซ้อนกัน จึงไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อยอดสั่งซื้อจำกลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯเองยังคงเฝ้ำระวังควำมผันผวนกรณีค่ำเงินในประเทศตุรกี ว่ำจะส่งผลต่อ

สถำนกำรณ์กำรแข่งขันอย่ำงใกล้ชิดต่อไป

ส่วนกำรแข่งขันของตลำดภำยในประเทศนั้น ในปัจจุบันมีโรงงำนผลิตถังแก๊สในประเทศรำยส�ำคัญที่สำมำรถผลิตถังแก๊ส 

ได้ตำมมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรมของประเทศไทยเพียง 4 โรงงำน โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตในประเทศรำยใหญ่ที่สุด 

ซึ่งมีก�ำลังกำรผลิตที่ 10.0 ล้ำนใบ/ปี 

กำรคุกคำมจำกผู้ขำยรำยใหม่

ถงึแม้ว่ำกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมกำรผลติถงัแก๊สจะสูง แต่กำรเข้ำมำของคูแ่ข่งรำยใหม่น้ัน เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได้ค่อนข้ำงยำก 

เนือ่งจำกมข้ีอจ�ำกดัทีผู่ข้ำยรำยใหม่ต้องค�ำนงึถงึในกำรเข้ำสู่อตุสำหกรรมถงัแก๊ส ซึง่นอกจำกจะต้องใช้เงนิลงทนุสูงแล้ว เนือ่งจำก

ถังแก๊สเป็นสินค้ำที่ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นหลัก ผู้ผลิตจึงต้องได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนท่ีแต่ละประเทศก�ำหนด 

ซึง่ขัน้ตอนในกำรขอกำรรบัรองมำตรฐำนนัน้ใช้เวลำในกำรด�ำเนนิกำรค่อนข้ำงนำน นอกจำกนีก้ำรทีบ่รษิทัอยูใ่นอตุสำหกรรมถงัแก๊ส

มำเป็นเวลำนำน มคีวำมเชีย่วชำญทำงด้ำนกำรผลติ บรษิทัได้สร้ำงและพฒันำเครือ่งจกัรในกำรผลติเองและปรบัปรงุกระบวนกำร

ผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงบุคคลำกรของบริษัทมีประสบกำรณ์มำยำวนำน ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสำมำรถแข่งขันได้ 

อกีทัง้กำรผลติทีม่ปีรมิำณมำกท�ำให้เกิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economics of Scale) นอกจำกน้ีกลุม่ลกูค้ำส่วนใหญ่ซึง่เป็นบรษัิท

น�ำ้มนัระดบัโลกจะพจิำรณำเรือ่งชือ่เสยีง และประสบกำรณ์ในธรุกจิควบคูไ่ปกบักำรพิจำรณำคณุสมบตัเิบือ้งต้นด้ำนมำตรฐำน 

ก�ำลังกำรผลิต ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ผลิตจะสำมำรถผลิตและจัดส่งสินค้ำได้ตำม

ก�ำหนดที่ตกลงไว้

26 รายงานประจำาปี 2561



อุปสรรคจำกสินค้ำทดแทน

ผลติภัณฑ์ถงัแก๊สจำกวัสดคุอมโพสทิ เป็นนวตักรรมทีถ่กูคดิค้นขึน้มำเพือ่ใช้ทดแทนถงัแก๊สทีท่�ำจำกเหล็กกล้ำ แต่เนือ่งด้วย

ระดับรำคำผลิตภัณฑ์ท่ีสูงกว่ำผลิตภัณฑ์ถังแก๊สจำกเหล็กกล้ำกว่ำเท่ำตัว และวัสดุคอมโพสิทไม่สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลเพื่อ

ท�ำเป็นผลติภณัฑ์อืน่ได้ ซึง่ขดัต่อกระแสกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม นอกจำกนีย้งัพบว่ำถงัคอมโพสิทมอีตัรำกำรรัว่มำกกว่ำถงัเหลก็

ปกติซึ่งมีควำมทนทำนมำกกวำ่ ดังนั้นจึงไม่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคมำกนัก

อ�ำนำจกำรต่อรองของผู้จัดหำวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักท่ีซ้ือเพื่อใช้ในกำรผลิต คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งมีผู้ผลิตรำยใหญ่หลำยรำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

เช่น ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน อินเดีย เกำหลี และญี่ปุ่น  และรำคำสำมำรถอ้ำงอิงได้กับดัชนีรำคำเหล็กในตลำด

โลก (Steel Price Index) บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรมีผู้ขำยน้อยรำยและกำรขำดแคลนวัตถุดิบ นอกจำกนี้กำรซื้อ 

วตัถดุบิอืน่ๆ แต่ละรำยกำร บรษิทัจะมรีำยชือ่กลุม่ผูข้ำยทีม่คีณุภำพไว้เพือ่พจิำรณำเปรยีบเทยีบรำคำ คณุภำพ และเงือ่นไขอ่ืนๆ 

ซึ่งบริษัทได้มีกำรพิจำรณำผู้ขำยใหม่ที่เหมำะสมเพิ่มขึ้นด้วย จึงท�ำให้บริษัทสำมำรถซื้อวัตถุดิบได้ในรำคำที่เป็นธรรมและเป็น

ไปตำมรำคำตลำด

7. ทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ

จำกวสิยัทศัน์ของบรษิทั “บรษิทัฯมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�ำในอตุสำหกรรมกำรผลิตถงัแก๊สของโลกอย่ำงยัง่ยนื” กอปรกบักำรด�ำเนนิงำน

และควำมเชีย่วชำญในธุรกจิถงัแก๊สมำกกว่ำ 38 ปี ปัจจบุนับรษิทัเป็นผู้ผลิตถงัแก๊สชัน้น�ำตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก และเป็นอนัดบั 1 

ในทวปีเอเชยี บรษิทัสำมำรถรกัษำควำมน่ำเชือ่ถอืและชือ่เสียงในอตุสำหกรรมกำรผลติถงัแก๊สมำได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยคณะผู้บริหำร 

ระดับสูงของบริษัทได้ร่วมกันก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรได้น�ำไปจัดท�ำเป็นแผนงำนทั้งในระยะส้ันและระยะยำว เพือ่เพิม่ 

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทและเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ในกำรแข่งขัน

• กลยุทธ์ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องมีคุณภำพดีและตรงตำมข้อก�ำหนดของลูกค้ำ โดยผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน 

มีกำรควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนจำกพนักงำนที่มีทักษะ ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้บริษัทยัง

สำมำรถผลติสนิค้ำได้หลำกหลำยขนำด ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ ด้วยรำคำสนิค้ำทีเ่ป็นธรรมสมเหตสุมผล สอดคล้อง

กับรำคำตลำด ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำเมื่อเปรียบเทียบรำคำสินค้ำของบริษัทกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน 

ท�ำให้บริษัทได้รับค�ำสั่งซื้ออยำ่งต่อเนื่องและในระยะยำว

• กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรดูแลลูกค้ำเพื่อสรำ้งฐำนลูกค้ำในระยะยำว

บริษทัมีนโยบำยด�ำเนินงำนดว้ยควำมซื่อตรง โดยใหข้้อมลูข่ำวสำรที่มปีระโยชน์และตรงตำมควำมจรงิแกลู่กค้ำทุกรำย 

นอกจำกน้ียังได้พิจำรณำถึงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำนและลักษณะนิสัยของลูกค้ำแต่ละภูมิภำคแตกต่ำงกัน เพื่อสร้ำงควำม

พึงพอใจให้ลูกค้ำทุกกลุ่มและควำมสัมพันธ์ที่ดีในระยะส้ันและระยะยำว บริษัทจึงจัดสรรทีมงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

ท่ีมีประสบกำรณ์กับลูกค้ำแต่ละภูมิภำคดูแลลูกค้ำเหล่ำนั้น และจัดให้มี Customer Visit/Company Visit โดยจัดแผน 

กำรเดินทำงให้ทีมขำยออกเยี่ยมลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงสม�่ำเสมอ หรือเชิญลูกค้ำเหล่ำนั้นมำเยี่ยมชมบริษัท เพื่อเสนอแนะ

ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ รบัฟังควำมคดิเหน็จำกลกูค้ำเพือ่น�ำมำปรบัปรงุแก้ไข พร้อมกบัเรยีนรูแ้ละสร้ำงควำมคุ้นเคยกบัลกูค้ำ 

เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นและควำมรำบรื่นในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงกัน 
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• กลยุทธ์หลังกำรขำย

ปัจจยัหนึง่ทีท่�ำให้บรษิทัยงัครองควำมเป็นผู้ผลติชัน้น�ำตลอดมำ คอื บรกิำรหลงักำรขำยทีด่ ีรวดเรว็ มคีวำมรบัผดิชอบ 

และเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ยังมีระบบวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ 

เพื่อกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

• กลยุทธ์เพิ่มควำมหลำกหลำยของกลุ่มลูกค้ำ (Diversification)

บริษัทเน้นสร้ำงควำมหลำกหลำยให้กับฐำนลูกค้ำของบริษัท เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกฤดูกำลและควำมผันผวน 

จำกเศรษฐกิจโลก หำกเกิดกำรชะลอค�ำสั่งซ้ือจำกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภำคใดภูมิภำคหนึ่ง บริษัทยังคงมีค�ำสั่ง

ซื้อจำกประเทศหรือภูมิภำคอื่นมำทดแทน

• กลยุทธ์ทำงกำรแข่งขันโดยกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Research and Development)

หน่ึงในกลยุทธ์ส�ำคัญที่ส่งผลกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัท ที่ผู ้บริหำรได้ก�ำหนดไว้ในแผนงำนระยะยำว เพื่อ

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ คือบริษัทสนับสนุนบุคลำกรที่มี 

ควำมรู้และเชีย่วชำญ โดยได้จดัตัง้คณะท�ำงำนทีม่คีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพือ่ท�ำกำรวจิยัและพฒันำผลติภัณฑ์ 

ทัง้ในส่วนของกำรปรบัปรงุต่อยอดผลติภณัฑ์เดมิ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มคุีณภำพและควำมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ 

โดยค�ำนึงถึงเรื่องกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

นอกจำกนี้บริษัทยังใช้เทคนิคกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Management) เพื่อกำรจัดระบบงำน 

ให้มีคุณภำพ มำร่วมก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้ำนต้นทุนต่อระบบโดยรวมดังนี้

• นโยบำยกำรเพิ่มอัตรำก�ำไรขั้นต้น 

บริษัทมีนโยบำยบริหำรงำนจัดซื้อ โดยจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพจำกแหล่งที่มีต้นทุนต�่ำและจัดหำในปริมำณที่เพียงพอ

ต่อควำมต้องกำร ลดต้นทุนที่ไม่เกิดคุณค่ำเพื่อให้มีต้นทุนสินค้ำที่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยท่ีจะ

เพิ่มยอดขำยหรือประเภทผลิตภัณฑ์ในตลำดที่สำมำรถท�ำก�ำไรได้ดีอีกด้วย

• นโยบำยบริหำรสินค้ำคงคลัง (Inventory Management)

บริษัทมีนโยบำยควบคุมปริมำณกำรสั่งและจัดเก็บวัตถุดิบหลักให้เพียงพอต่อแผนกำรผลิต สอดคล้องต่อแผนกำรขำย

และควำมต้องกำรของตลำด เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุดิบไม่เพียงพอส�ำหรับกำรผลิต อีกทั้งยังเป็นกำรลด 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำวัตถุดิบคงคลัง และลดควำมเสี่ยงกำรผันผวนของรำคำเหล็กที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต

• นโยบำยควบคุมและพัฒนำปรับปรุงขั้นตอนกำรผลิต 

เพ่ือรักษำระดบัมำตรฐำนและเพ่ือบรหิำรต้นทนุกำรผลิตให้มปีระสทิธภิำพ โดยเพิม่อตัรำผลผลติและลดอตัรำกำรสูญเสยี 

ที่ก่อให้เกิดงำนที่ต้องน�ำกลับไปท�ำใหม่ (Rework) และของเสีย (Scrap) ให้น้อยที่สุด ตลอดจนกำรวำงแผนก�ำลังพลให้มี

ประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงลดกำรใช้พลังงำนที่ไม่มีประสิทธิภำพ 

• นโยบำยเกี่ยวกับระบบจัดส่ง

บริษัทได้พยำยำมอย่ำงต่อเน่ืองเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิำพของระบบกำรจดัส่ง เพือ่ให้สนิค้ำไปถงึมอืลกูค้ำได้ทนัตำมก�ำหนด 

และเกิดข้อผิดพลำดให้น้อยที่สุด โดยกำรน�ำระบบ e-document system มำใช้ในกำรประสำนงำน ติดตำม และควบคุม

เอกสำรภำยใน กับฝำ่ยต่ำงๆ เพื่อวำงแผนกำรจัดส่งด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ 
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• นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร

บรษิทัเชือ่ว่ำกำรพฒันำบคุลำกร เป็นปัจจยัส�ำคัญต่อควำมส�ำเรจ็ขององค์กรในระยะยำว หลักกำรในกำรพฒันำบคุลำกร

ขององค์กรนัน้จะมกีำรวำงแผนให้เชือ่มโยงกบัสมรรถนะหลกั (Competencies) ทีส่�ำคญัต่อกำรสร้ำงผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 

และมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเติบโต และก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ซึ่งท�ำให้กำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรมีประสิทธิภำพ และ

ส่งผลลพัธ์ต่อผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงแท้จรงิ นอกเหนอืจำกน้ียงัเลง็เหน็ควำมส�ำคญัของกำรพฒันำควำมรูเ้ฉพำะสำยอำชพี 

ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำรและทักษะทัว่ไป (Soft Skills) และตำมระดบัต�ำแหน่ง เพือ่เป็นกำรยกระดับควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ของพนักงำนอีกด้วย 

• นโยบำยกำรบริหำรงำนทั่วไป

บริษัทเชื่อมต่อกิจกรรมต่ำงๆภำยในองค์กร เพื่อลดควำมสูญเสียทั้งทำงด้ำนทรัพยำกรและทำงด้ำนเวลำ โดยลด

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ไม่จ�ำเป็น 

• กลยุทธ์สู่ควำมยั่งยืน

จำกวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทฯมุ ่งม่ันที่จะเป็นผู ้น�ำในอุตสำหกรรมกำรผลิตถังแก๊สของโลกอย่ำงยั่งยืน” 

เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทจึงพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร กระบวนกำรท�ำงำน กำรผลิต กำรจัดส่งผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรลูกค้ำหลังกำรขำย กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี

ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคำรพกฎหมำย และ 

ข้อบงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนให้ควำมส�ำคญักบักำรจดักำรสิง่แวดล้อม กำรพฒันำคณุภำพชวีติของสงัคมชมุชนโดยรอบ 

เพ่ือพัฒนำไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืร่วมกัน ทัง้นีก้ลยทุธ์กำรด�ำเนนิธรุกจิด้ำนควำมยัง่ยนื สอดคล้องตำมแนวทำงกลยทุธ์สเีขยีว 

โดยกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กำรวิจัยและสร้ำง

นวัตกรรมทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ชุมชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

สภำพกำรแข่งขันในอนำคต

สภำพกำรณ์ของตลำดโดยรวมคำดว่ำจะเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งตำมจ�ำนวนประชำกรและจ�ำนวนครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ในภมูภิำค

ต่ำงๆ นอกจำกนีบ้รษิทัคำดว่ำยอดขำยจะเติบโตมำกขึน้เมือ่กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำน และกำรก่อสร้ำงคลังจดัเกบ็และ

โรงบรรจแุก๊สในประเทศเหล่ำนัน้แล้วเสรจ็ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัคำดว่ำเน่ืองด้วยรำคำน�ำ้มนัทีเ่พิม่สูงขึน้ท�ำให้กำรเตบิโตในปี

หน้ำใกล้เคยีงกบัปีนี ้อย่ำงไรกต็ำม ผูบ้รโิภคยังคงมคีวำมต้องกำรสินค้ำใหม่ๆ อยูเ่สมอ ดงันัน้บรษิทัจงึมกีำรวิจยัและพฒันำ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจควำมต้องกำรของตลำด 

หรือกำรร่วมมือกันพัฒนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้ำ ดังเช่นในปี 2556 บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรผลิตถังน�้ำหนักเบำ 

(Light weight Cylinder) เป็นรำยแรกในเอเชีย และเป็นรำยที่ 3 ของโลก ซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสหภำพยุโรป 

(EN) แล้ว และออกผลติภณัฑ์ ถงั 1.05 ปอนด์ ซึง่เป็นถงัแก๊สกระป๋องแบบเตมิได้เพือ่ทดแทนถงัแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิง้ 

เพื่อสนับสนุนกำรลดปัญหำขยะและส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีรำยกำรส่ังซ้ือเข้ำมำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งถังแก๊สกระป๋อง 1.05 ปอนด์ยังได้รับรำงวัลด้ำนนวัตกรรมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ถัง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังบรรจุแก๊สแบบเคล่ือนย้ำยได้ขนำดใหญ่ที่สุด 

ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีและคำดว่ำจะเป็นที่ต้องกำรของตลำดในอนำคต  

29บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



ด้วยกลยทุธ์ในกำรแข่งขนั ปรชัญำและนโยบำยในกำรบรหิำรดงักล่ำวข้ำงต้น บรษิทัในฐำนะทีเ่ป็นผูผ้ลติถงัแก๊สชัน้น�ำ ได้รบักำร

คดัเลอืกและเชญิเข้ำประกวดรำคำอยูเ่สมอ ท�ำให้เชือ่มัน่ได้ว่ำ บรษิทัจะยงัคงรกัษำฐำนลกูค้ำเดมิ และสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำใหม่

ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเป้ำหมำยหลักในระยะสั้น คือกำรขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกค้ำรำยใหม่ๆได้เพิ่มขึ้น รวมถึงกำรขยำยตลำดและ

ฐำนลูกค้ำไปยังภูมิภำคใหม่เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับฝ่ำยบริหำรได้มีกำรจัดกำรและบริหำรควำมเส่ียงแบบบูรณำกำร  

กล่ำวคือร่วมกันในกระบวนกำรขั้นตอนตั้งแต่ต้น กำรวำงแผนร่วมกัน กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ร่วม (common strategy) และ 

กำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ พร้อมกับกำรร่วมกันท�ำหน้ำที่อย่ำงผสมกลมกลืน และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 

COSO Enterprise Risk Management พร้อมทัง้พจิำรณำถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมีวัตถุประสงค์

หลักให้บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและควบคุมควำมเส่ียงอันเกิดจำกภำยในและภำยนอกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

โดยฝ่ำยบรหิำรได้ตดิตำมด�ำเนนิกำรตำมแผนงำนจัดกำรควำมเสีย่งอย่ำงสม�ำ่เสมอ และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรบรหิำรรบัทรำบ

เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ�ำทกุปี เพือ่คณะกรรมกำรจะได้ร่วมกนัพจิำรณำควำมเส่ียงและผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร หรือรำยงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์บ่งช้ีที่ส�ำคัญเพื่อที่คณะกรรมกำรบริษัทจะได้ประเมินและติดตำมผล 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง พร้อมท้ังร่วมกันกับฝ่ำยจัดกำรในกำรปรับปรุงแผนงำนบรรเทำควำมเส่ียงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับ

กำรเปลี่ยนแปลง ปัญหำ อุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นได้ทันเวลำต่อไป 

1. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำาระหนี้ตามข้อพิพาททางกฎหมาย

จำกคดีฟ้องแพ่งลูกหนี้ตำมภำระค�้ำประกันร่วม 2 รำย เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกำยน 2560 ศำลฎีกำพิพำกษำยืนตำมค�ำพิพำกษำ

ศำลอุทธรณ์ นั่นคือ ให้บริษัทได้รับช�ำระหนี้เต็มจ�ำนวนตำมมูลฟ้องจำกจ�ำเลยทั้ง 2 รำย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรสืบหำ

ทรัพย์สินของจ�ำเลยทั้ง 2 เพื่อกำรบังคับคดีและน�ำเงินมำช�ำระหนี้ให้แก่บริษัทต่อไป

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

เนือ่งจำกมคีวำมไม่แน่นอนอย่ำงมำกในกำรเรยีกช�ำระคนืหนีด้งักล่ำวข้ำงต้นในอดตี บรษิทัจงึตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�ำนวน

แล้วในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมถ้ำกำรสบืทรพัย์สนิของจ�ำเลยและกำรด�ำเนนิกำรบงัคบัคดสีิน้สดุ บรษิทัจะบนัทกึทรพัย์สนิทีไ่ด้รบั

ดังกล่ำวในส่วนของรำยได้อื่นและเปิดเผยในงบกำรเงินต่อไป

2. ความเสี่ยงจากการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และการเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต

บริษัทมีของเสียท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตซ่ึงอำจกระทบกับส่ิงแวดล้อม ถ้ำบริษัทบกพร่องในกำรตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ 

อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัตระหนกัถงึพนัธกจิทีจ่ะให้กำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนืไม่เช่นนัน้ปัญหำสิง่แวดล้อมอำจ

เป็นควำมเสี่ยงส�ำคัญที่กระทบกับบริษัท และอำจน�ำไปสู่กำรเกิดคดีควำมด้ำนสิ่งแวดล้อมในอนำคต

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บรษิทัได้จดัตัง้ศนูย์ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั สิง่แวดล้อมและกำรอนรุกัษ์พลงังำน ซึง่มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุม

และจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิำพอย่ำงสม�ำ่เสมอ และมหีน่วยงำนฝ่ำยบรหิำรระบบด�ำเนนิกำรรวบรวมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง 

พร้อมทั้งติดตำมสถำนะในกำรด�ำเนินกำร ในส่วนกำรก�ำจัดกำกอุตสำหกรรมท่ีบริษัทไม่สำมำรถบ�ำบัดหรือก�ำจัดได้เองในกำรผลิต 

บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอกท่ีมีใบอนุญำตรับรองเพื่อจัดกำรกับของเสียจำกกำรผลิตโดยเฉพำะ นอกจำกนี้บริษัทยังได้รับ 

กำรรับรอง ISO 14001:2015 มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2560 (โปรดดูรำยละเอียดที่หัวข้อ 

“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”)
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทในฐำนะผู้ประกอบกำรส่งออกเป็นหลัก (สัดส่วนส่งออกทั่วโลกมำกกว่ำ 90% ของยอดขำย) มีรำยรับที่เป็นเงินตรำต่ำง

ประเทศจำกกำรท�ำธรุกรรมด้ำนกำรค้ำซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงนิสกลุดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำ ยโูร และปอนด์สเตอร์ลิง ดงันัน้ควำมผนัผวน

ของอัตรำแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบกับรำยได้และก�ำไรของบริษัท

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

รำยได้ของบริษทัส่วนใหญ่ได้รบัเป็นสกลุเงนิดอลลำร์สหรฐั และบรษิทัมกีำรน�ำเข้ำวตัถดุบิหลัก คือ เหล็กแผ่นรดีร้อนและวตัถดุบิ

อืน่ทีใ่ช้ในกำรผลติจำกต่ำงประเทศมำในสกุลเงนิดอลลำร์สหรฐัเช่นกนั โดยในปี 2561 ทีผ่่ำนมำบรษิทัน�ำเข้ำวัตถดุบิคดิเป็นประมำณ 

63% ของปริมำณควำมต้องกำรใช้วัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีป้องกันควำมเสี่ยงแบบ Natural Hedge ได้แก่ กำรน�ำรำย 

ได้จำกกำรขำยสนิค้ำท่ีเป็นสกลุเงนิเดอลลำร์สหรฐัมำจ่ำยช�ำระค่ำวตัถดุบิทีเ่ป็นเงนิสกลุเดยีวกนั บรษิทัจงึได้รบัผลกระทบจำกอตัรำ

แลกเปลีย่นไม่มำก ส�ำหรบัรำยได้จำกกำรขำยทีเ่ป็นเงนิสกลุอืน่ (ยโูร และปอนด์สเตอร์ลงิ) ได้มกีำรตดิตำมดแูลอตัรำแลกเปล่ียนอย่ำง

ใกล้ชดิ รวมถงึกำรพจิำรณำปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องประกอบด้วย เพือ่ทีบ่รษิทัจะสำมำรถวำงแผนกำรเงนิ รวมทัง้ใช้เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

เช่น กำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น 

อีกทั้งยังมีกำรรำยงำนแนวโน้มและสถำนกำรณ์อัตรำแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ�ำทุกเดือน

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาเหล็ก
เหลก็แผ่นรดีร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นวตัถดุบิหลกัในกำรผลติถงัแก๊สคดิเป็นประมำณ 52% ของต้นทนุรวม ซึง่ไม่สำมำรถ

ใช้วัตถุดิบอื่นมำทดแทนได้ แต่เนื่องจำกมีผู้ผลิตหลำยรำยทั่วโลก ท�ำให้ไม่มีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนวัตถุดิบ

ควำมผนัผวนของรำคำเหลก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำคำขำย ต้นทนุ และก�ำไรของบรษิทั โดยปกตใินอตุสำหกรรมกำรก�ำหนด

รำคำขำยนัน้ จะอ้ำงองิจำกดชันรีำคำเหลก็ในตลำดโลก ซึง่จะผันแปรตำมภำวะเศรษฐกจิและต้นทนุรำคำน�ำ้มนัทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

ถ้ำรำคำเหล็กในตลำดโลกลดลง รำคำขำยก็จะลดลง ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรขำยและ

ก�ำไรตำมประมำณกำรท่ีก�ำหนดไว้ได้ นอกจำกน้ีสินค้ำของบริษัทเป็นงำนส่ังท�ำตำมแบบท่ีลูกค้ำก�ำหนด ซึ่งมีระยะเวลำผลิตจน

กระทั่งลูกค้ำได้รับสินค้ำ (Lead Time) ประมำณ 2-3 เดือน ท�ำให้ในบำงช่วงรำคำต้นทุนวัตถุดิบมีควำมแตกต่ำงจำกรำคำขำย 

ท่ีก�ำหนดไว้ บรษัิทจงึต้องมกีำรวำงแผนกำรผลติ กำรขำย และกำรบรหิำรสินค้ำคงคลังทีด่เีพือ่ลดควำมผลกระทบจำกควำมผันผวน

ของรำคำวัตถุดิบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติของธุรกิจ

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

ส�ำหรับกำรขำยแบบสัญญำระยะยำว ปกติในสัญญำจะระบุให้บริษัทสำมำรถปรับเปล่ียนรำคำขำยให้เป็นไปตำมรำคำปัจจุบัน

ของเหลก็ (Formula Price) ท�ำให้ผลกระทบในเรือ่งดงักล่ำวมไีม่มำกนกั ส่วนกำรขำยแบบเป็นค�ำสัง่ซือ้ต่อครัง้ บรษิทับรหิำรจดักำร

โดยส่ังซือ้เหลก็ซึง่จะเป็นรำคำในช่วงเวลำเดยีวกบัขณะทีบ่รษิทัเสนอรำคำ เพือ่ลดผลกระทบจำกรำคำทีผ่นัผวนทีเ่กดิขึน้ ในกรณทีี่ 

เป็นค�ำสั่งซื้อขนำดใหญ่มีระยะเวลำกำรส่งนำนหลำยเดือน บริษัทจะท�ำสัญญำตกลงซื้อขำยเหล็กล่วงหน้ำกับผู้ผลิตเหล็กเพื่อลด

ควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของรำคำวตัถดุบิ นอกจำกนีเ้พือ่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรผลติ และกำรขำย เมือ่รำคำเหลก็ลดลง

บรษัิทจะสัง่ซือ้เหลก็บำงขนำดท่ีใช้เป็นประจ�ำเพือ่ส�ำรองเป็นสนิค้ำคงคลงั โดยพจิำรณำปรมิำณส่ังซือ้ทีเ่หมำะสมจำกแผนกำรขำย 

บวกกับกำรคำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยอำศัยข้อมูลกำรส่ังซื้อในอดีตและสภำพเศรษฐกิจในขณะนั้น นอกจำก

นี้บริษัทยังติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบในตลำดอย่ำงใกล้ชิด โดยอำศัยประสบกำรณ์ที่ยำวนำนในอุตสำหกรรม 

เพื่อประกอบกำรคำดกำรณ์สภำวะรำคำเหล็กในตลำดก่อนกำรตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนกำรสั่งซื้อทุกครั้งบริษัทเปรียบเทียบรำคำจำก 

ผู้จ�ำหน่ำยเหล็กหลำยรำยทีม่ศีกัยภำพใกล้เคยีงกนัเพือ่ให้แน่ใจว่ำบรษิทัได้วตัถดุบิทีม่คุีณภำพตำมต้องกำรในรำคำและเงือ่นไขทีด่ทีีส่ดุ 
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ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรข้ำงต้นยังช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องกำรส่งมอบสินค้ำให้ลูกค้ำไม่ทันเวลำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน 

ลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำวัตถุดิบ (Holding Cost)  และคำ่ใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ (Reordering Cost) ด้วย

ส�ำหรบักำรจดักำรควำมเส่ียงเรือ่งรำคำวัตถดุบิทีผ่นัผวนทีอ่ำจท�ำให้บรษิทัไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยยอดขำยและก�ำไรทีต่ัง้ไว้ได้นัน้ 

ฝ่ำยจัดกำรได้ติดตำมแนวโน้มรำคำเหล็กเป็นประจ�ำในกำรประชุมทุกเดือน เพื่อที่จะได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์กำรขำยและกำรซ้ือ

วัตถุดิบได้ทันเวลำ หรือบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 

5. ความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่ 
ในบำงปีบรษิทัมลีกูค้ำรำยใหญ่ทีม่ยีอดขำยคดิเป็นสดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของยอดขำยรวม ซึง่เกดิขึน้ตำมสถำนกำรณ์ทำง

เศรษฐกิจในบำงประเทศ เช่น ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีลูกค้ำรำยใหญ่ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้ เน่ืองจำกรัฐบำลได้ยุติ

กำรใช้แก๊สธรรมชำติจำกท่อส่งแก๊ส ซึ่งมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำสูง โดยเปลี่ยนมำเป็นกำรใช้ถังแก๊ส ประกอบกับโรงบรรจุและ 

จดัเกบ็แก๊สได้สร้ำงเสรจ็สมบรูณ์ ท�ำให้ลกูค้ำในกลุม่ประเทศนีม้คีวำมต้องกำรถังใหม่เป็นจ�ำนวนมำก บรษิทัจงึมคีวำมเส่ียงหำกลกูค้ำ

รำยใหญ่ยกเลิกกำรซื้อหรือมีควำมต้องกำรถังแก๊สลดลง ยอดขำยของบริษัทอำจลดลงอยำ่งมีนัยส�ำคัญ อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 นี้ 

บริษัทไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ (ปี 2560 มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใหญ่ทั้งสิ้น 663 ล้ำนบำท หรือร้อยละ15 ของยอดขำยรวม) 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทมีแนวทำงป้องกันควำมเส่ียงโดยกระจำยสัดส่วนกำรขำยไปยังภูมิภำคต่ำงๆ และกำรเข้ำไปขำยในพื้นที่ตลำดใหม ่

เพ่ือเพิม่ควำมหลำกหลำยของลูกค้ำ ซึง่โดยปกตลิกูค้ำต่ำงภูมภิำคจะมคีวำมต้องกำรใช้ถงัแก๊สต่ำงช่วงเวลำ ท�ำให้บรษิทัสำมำรถวำงแผน

กำรผลิตได้สม�ำ่เสมอตลอดทัง้ปี นอกจำกนีบ้รษิทัมคีวำมสัมพนัธ์อนัดกีบัลูกค้ำรำยใหญ่ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ได้เป็นอย่ำงดีจำกคุณภำพสินค้ำที่ดีอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรจัดส่งที่ตรงตำมเวลำที่ลูกค้ำก�ำหนดและรำคำขำยท่ีสมเหตุสมผล 

จึงได้รับค�ำสั่งซื้ออย่ำงต่อเนื่อง 

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน 

ปัจจบุนันีส้นิค้ำทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ทดแทนถังแก๊สทีผ่ลติจำกเหลก็ได้ คอื ถงัแก๊สทีผ่ลติจำกอลมูเินยีม และ ถงัแก๊สทีผ่ลติจำกวสัดผุสม 

(Composite Material) หรือ ถัง Composite ซึ่งเป็นถังที่มีน�้ำหนักเบำกว่ำถังเหล็กทั่วไป 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

จำกกำรตดิตำมสถำนกำรณ์ตลำดของถงัทัง้ 2 ประเภทนี ้พบว่ำยงัไม่เป็นทีน่ยิมของตลำด เนือ่งจำกมคีวำมคงทน และอำยกุำร

ใช้งำนสั้นกว่ำถังเหล็ก รวมถึงรำคำขำยท่ีสูงกว่ำถังเหล็กมำก ดังน้ันควำมนิยมจึงจ�ำกัดอยู่เพียงบำงประเทศที่มีกฎหมำยแรงงำน

ในกำรจ�ำกัดกำรยกของหนักเท่ำนั้น นอกจำกน้ีจำกกำรที่นำนำชำติตื่นตัวและรณรงค์ให้ผลิต หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม ท�ำให้เหล็กยังคงเป็นวัตถุดิบท่ีเป็นท่ีนิยม เนื่องจำกถังเหล็กสำมำรถน�ำมำซ่อมหรือรีไซเคิลได้ อันจะเป็นกำรประหยัด

พลังงำนและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ดังน้ันในระยะสั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับสินค้ำทดแทนถังเหล็กจะยัง 

ไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมำกนกั อย่ำงไรก็ตำมเพือ่ขยำยฐำนลูกค้ำและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ในปี 2556 บรษิทัได้รบั

กำรรับรองมำตรฐำนสหภำพยุโรป (EN Standard) ในกำรผลิตถังน�้ำหนักเบำ (Light-Weighted Cylinder) ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ 

น�้ำหนักเบำใกล้เคียงถัง Composite และ ทนทำนเทียบเท่ำถังเหล็กทั่วไป อีกทั้งรำคำยังถูกกว่ำถัง Composite ซึ่งบริษัทคำดว่ำ

จะเป็นทีต้่องกำรของตลำดในอนำคต นอกจำกนีจ้ำกกำรทีบ่รษิทัอยูใ่นธรุกจิอตุสำหกรรมถงัแก๊สมำเป็นเวลำนำน ท�ำให้มพีนัธมติร

ทำงธรุกจิทีเ่ป็นแหล่งข้อมลูส�ำคญัเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงในตลำด ดงันัน้บรษิทัสำมำรถปรบัเปลีย่นกลยทุธ์รองรบักำรเปล่ียนแปลง

ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้ทันกำร
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7. ความเส่ียงจากการการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกีดกันจากประเทศผู้นำาเข้าถังแก๊ส 

ลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีก�ำลังพัฒนำ หรือเริ่มพัฒนำ ซึ่งปัจจุบันมีอัตรำกำรใช้แก๊สต่อหัวของประชำกรอยู่ 

ในระดับต�่ำมำก เน่ืองจำกเพิ่งเริ่มมีกำรลงทุนในด้ำนโรงเก็บและบรรจุแก๊ส ผู้ผลิตในประเทศเหล่ำนั้นจึงเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น

เข้ำมำในธุรกิจกำรผลิตถังแก๊ส และยังไม่สำมำรถผลิตถังแก๊สที่ผ่ำนมำตรฐำนที่ก�ำหนดได้อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้แก๊ส 

ในประเทศเหล่ำนัน้ ดงันัน้รฐับำลของประเทศน้ันจงึสนบัสนนุและเปิดโอกำสให้น�ำเข้ำถงัแก๊สเพือ่น�ำมำใช้ในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม

ถ้ำผู้ผลิตท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิตและเพิ่มก�ำลังกำรผลิตได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในประเทศแล้ว 

อำจจะกระทบต่อยอดขำยในอนำคตของบริษทั นอกจำกน้ีด้วยปัจจยัภำยนอกในเรือ่งนโยบำยกำรค้ำและเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ 

เช่น มำตรกำรของสหรฐัอเมรกิำเปิดกำรไต่สวนกำรทุม่ตลำดและกำรอดุหนนุของสินค้ำถังแก๊สทีน่�ำเข้ำจำกประเทศไทย และประเทศจนี 

ในปี 2561 หรือกำรลดค่ำเงินของประเทศตุรกี อำจท�ำให้เกิดโอกำสของคู่แข่งอื่นได้

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทติดตำมข่ำวสถำนกำรณ์ตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอ และอยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเป็นไปได้ของโอกำสกำรขยำยกำรลงทุน 

ไปในประเทศทีค่ำดว่ำจะมีศกัยภำพรวมถงึพจิำรณำควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆทีอ่ำจเกิดขึน้ นอกจำกนีบ้รษิทัมแีผนทีจ่ะร่วมเป็นผูท้�ำตลำด

ให้กับโรงงำนผู้ผลิตที่มีศักยภำพให้ขำยในนำมของแบรนด์ SMPC ส่วนผลกระทบจำกนโยบำยทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจระหว่ำง

ประเทศนั้นเบื้องต้นบริษัทคำดว่ำจะส่งผลดีกับบริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดต่อไป

8. ความเสี่ยงการการขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจำกกระบวนกำรผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซึ่งเป็นข้อดีและจุดแข็งอย่ำงหนึ่งของบริษัท 

นั่นคือ ท�ำให้สำยกำรผลิตของบริษัทยืดหยุ่น สำมำรถผลิตถังได้หลำกหลำยประเภทและขนำด ซึ่งกระบวนกำรผลิตแบบกึ่ง

อัตโนมัตินี้จ�ำเป็นต้องใช้แรงงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลิตในหลำยขัน้ตอน และในกระบวนกำรจัดส่งสินคำ้ก็จ�ำเป็นต้องใช้แรงงำน 

ในกำรล�ำเลยีง และบรรจถุงัเข้ำตูค้อนเทนเนอร์ ดงันัน้จ�ำนวนแรงงำน ประสทิธภิำพและควำมช�ำนำญงำนของแรงงำน จงึเป็นปัจจยัท่ี 

ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บรษัิทมกีำรว่ำจ้ำงบรษิทัภำยนอกเข้ำมำด�ำเนนิกำรจดัหำแรงงำนให้แก่บริษทั เพือ่ให้เพยีงพอกบัควำมต้องกำร เพิม่ควำมสะดวก

รวดเรว็และลดภำระในกำรจดัหำแรงงำนรำยวนั โดยกำรด�ำเนนิกำรดังกล่ำวอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของบรษิทัทัง้ทำงด้ำนคุณภำพงำน

และกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนให้ถกูต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ไม่เอำรดัเอำเปรยีบพนกังำน นอกจำกนีบ้รษิทัมรีะบบกำรจ่ำยผลตอบแทน

แก่แรงงำนอย่ำงเหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำมช�ำนำญของแรงงำนและสำมำรถแข่งขันได้ อีกทั้งบริษัทมีนโยบำยในกำร 

ให้สวัสดิกำรพนักงำนที่จูงใจ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงำนในกำรติดต่อกับบริษัทถึง 

ข้อเสนอแนะและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี โดยมุ่งหวังสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้สำมำรถ

รักษำแรงงำนที่มีฝีมือและประสบกำรณ์เอำไว้ได้ อย่ำงไรก็ตำมเพื่อกำรควบคุมคุณภำพในระยะยำวและกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำร 

พึ่งพำแรงงำน บริษัทได้พัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิต โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบำงส่วนให้เป็นแบบอัตโนมัติเพิ่มมำกขึ้น 
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9. ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี้ช�ำระล่ำชำ้ หรือผิดนัดช�ำระ ท�ำให้อำจเสียผลประโยชน์ได้

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

โดยปกติบริษัทมีนโยบำยทำงกำรเงินในด้ำนกำรขำย โดยกำรให้เปิด L/C หรือช�ำระเงินมัดจ�ำล่วงหน้ำบำงส่วนหรือทั้งจ�ำนวน

ก่อนกำรจดัส่งสนิค้ำ บรษิทัมกีำรพิจำรณำให้วงเงนิสนิเช่ือ (Credit Limit) ทีเ่หมำะสม และก�ำหนดอ�ำนำจอนุมตัทิีช่ดัเจน นอกจำก

นี้บริษัทยังก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรให้สินเช่ือและวงเงินสินเช่ือของลูกค้ำทั้งหมด พร้อมทั้งพิจำรณำควำมเสี่ยงจำก

กำรให้สินเชื่ออย่ำงสม�่ำเสมอทุกปี โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินของลูกค้ำเพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือในฐำนะทำงกำรเงิน อย่ำงไร

กต็ำมลกูค้ำของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นบรษิทัผูค้้ำแก๊สและน�ำ้มนัระดบัโลกทีม่ฐีำนะทำงกำรเงนิทีม่ัน่คง ท�ำให้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

บริษัทยังไม่พบปัญหำในเรื่องกำรผิดนัดช�ำระหนี้จำกลูกคำ้

10. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอำจน�ำไปสู่กำรถูกส่ังให้ช�ำระค่ำปรับหรืออำจถูกระงับกำร

ประกอบกิจกำรชั่วครำว

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อกำรผลิตและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท บริษัทได้ให้แต่ละฝ่ำยรวบรวมข้อมูลพร้อมติดตำมข้อมูล 

ของกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องอย่ำงสม�ำ่เสมอ และให้หน่วยงำนบริหำรระบบ เป็นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูลกฎหมำยจำกทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อตรวจสอบสถำนะด�ำเนินกำรในกำรต่ออำยุใบอนุญำตต่ำงๆ 

11. ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารสำาคัญ
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำดผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรส�ำคัญ ซึ่งอำจท�ำให้กระทบกับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

อย่ำงต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสู่ผลประกอบกำรที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกำรพัฒนำหรือกำรเติบโตทำงธุรกิจอำจมีกำรชะลอตัว

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบท่ีส�ำคัญจำกปัญหำดังกล่ำว จึงได้สร้ำงโครงสร้ำงอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมล�ำดับชั้น เพื่อกระจำย

ควำมรับผิดชอบให้ผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำงมำกขึ้น พร้อมทั้งจัดท�ำแผนสืบทอดผู้บริหำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

12. ความเสี่ยงจากอุทกภัย 
บริษัทตระหนักว่ำสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ เช่น เหตุกำรณ์วิกฤตมหำอุทกภัย 2554 บริษัทซึ่งมีท่ีตั้ง

ของโรงงำนและส�ำนกังำนอยูใ่นเขตบำงขุนเทยีน กรงุเทพมหำนคร มคีวำมเส่ียงเรือ่งอทุกภัย ซึง่อำจส่งผลต่อกำรผลิตทีอ่ำจจะหยดุ

ชะงักหรือเป็นอุปสรรคในเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงทำงจัดส่งสินค้ำ ท�ำให้จัดส่งสินค้ำล่ำช้ำ บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในเรื่องนี้ 

จึงได้ด�ำเนินกำรวำงแผนรองรับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
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แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

ถึงแม้ว่ำบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบและควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น�้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่ำนมำ แต่บริษัทได้มีกำรเตรียม

แผนป้องกันน�้ำท่วมทั้งในระยะสั้นและจัดท�ำแผนระยะยำวเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ้น โดยกำรติดตำม

ข่ำวสำรอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรเฝ้ำระวังระดับน�้ำในคลองรอบๆบริเวณโรงงำน กำรบ�ำรุงรักษำและตรวจสภำพของอุปกรณ์ป้องกันน�้ำ

ท่วมให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน พร้อมทั้งจัดหำอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบจำกแผน

กำรรับมอืเรือ่งอทุกภยัของรฐับำลอย่ำงใกล้ชดิ ตลอดจนจดัซือ้แผนประกนัภยัทีเ่หมำะสมเพือ่บรรเทำภำระควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้

13. ความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการกำาหนดมาตรการปกป้อง
จากการนำาเข้าเหล็กจากต่างประเทศ (Anti-Dumping)

เหลก็แผ่นรดีร้อนเป็นวตัถุดบิหลกัและเป็นต้นทนุทีส่�ำคญัทีใ่ช้ในกำรผลติถงัแก๊สของบรษิทั บรษิทัซึง่มกีำรขำยแบบส่งออกเป็น

ส่วนใหญ่จึงสั่งซื้อเหล็กท่ีใช้ในกำรผลิตส่วนใหญ่จำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกสำมำรถขอคืนภำษีน�ำเข้ำได้เมื่อมีกำรส่งสินค้ำออก

ไปขำยต่ำงประเทศแล้ว ท�ำให้ต้นทนุผลติลดลง เป็นปัจจยัส�ำคัญทีท่�ำให้บรษิทัสำมำรถแข่งขนัในตลำดโลกได้นอกเหนอืจำกชือ่เสยีง

และคณุภำพสนิค้ำทีไ่ด้มำตรฐำนของบรษิทั อย่ำงไรก็ตำมตัง้แต่ปลำยปี 2555 ทีผ่่ำนมำ รฐับำลเหน็ชอบให้ใช้มำตรกำรปกป้องชัว่ครำว 

(Safeguard) แก่สนิค้ำเหลก็แผ่นรดีร้อนซึง่เป็นเหลก็แผ่นรดีร้อนชนดิเดยีวกบัทีบ่รษิทัใช้ผลติสนิค้ำ เพือ่ปกป้องอตุสำหกรรมเหลก็

ในประเทศไทย โดยจัดเก็บภำษีในอัตรำเพิ่มเติม ท�ำให้บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

เนื่องจำกยอดขำยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออก ท�ำให้บริษัทสำมำรถขอคืนภำษีที่จัดเก็บเพิ่มเติมดังกล่ำวได้ คงเหลือแต่ภำระ

ต้นทุนทำงกำรเงินและวงเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนเอกสำรให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้กระบวนกำรขอคืนภำษีเป็นไปโดยเร็วที่สุด เพื่อลดภำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรจำกกำรค�้ำประกันตำม

มำตรกำรปกป้องฯดังกล่ำว อีกทั้งยังพิจำรณำขอเพิ่มวงเงินที่เพียงพอและต่อรองลดอัตรำค่ำธรรมเนียมกับธนำคำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

บริษัทจึงไม่ได้รับผลก ระทบมำกนัก 

ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้กระบวนกำรขอคืนภำษีเป็นไปโดยเร็วที่สุด เพื่อลดภำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรจำกกำรค�้ำประกันตำม

มำตรกำรปกป้องฯดังกล่ำว อีกทั้งยังพิจำรณำขอเพิ่มวงเงินที่เพียงพอและต่อรองลดอัตรำค่ำธรรมเนียมกับธนำคำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

บริษัทจึงไม่ได้รับผลก ระทบมำกนัก 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนจดทะเบียน (บำท) 536,405,305 536,405,305 -

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ (หุ้น) 536,405,305 536,405,305 -

มูลคำ่ที่ตรำไว้ (บำท/หุ้น) 1.00 1.00 -

ทุนช�ำระแล้ว (บำท) 531,987,443 535,506,333 3,518,890

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ (หุ้น) 531,987,443 535,506,333 3,518,890

มูลคำ่ที่ตรำไว้ (บำท/หุ้น) 1.00 1.00 -

กำรเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 ซึ่งเป็นวันครบก�ำหนดเป็นปีที่ 3 (ปีสุดท้ำย) ที่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 

สำมำรถใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัทตำมโครงกำร ESOP ในรำคำ 5.80 บำทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู ้ใช้สิทธิ 

ทั้งสิ้น 3,518,890 หน่วย คิดเป็นหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มขึ้น 3,518,890 หุ้น บริษัทได้รับช�ำระค่ำหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้น 

3.52 ล้ำนบำท และ 16.89 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2561

2. ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2561 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุด) 

โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มเอกะหิตำนนท์และเลำ้วงษ์
 - นำงปัทมำ เล้ำวงษ์  128,885,512 24.07
 - นำยธรรมิก เอกะหิตำนนท์  54,337,281 10.15
 - นำงอุบล เอกะหิตำนนท์  17,395,915 3.25
รวมกลุ่มเอกะหิตำนนท์และเลำ้วงษ์  200,618,708 37.46
2. นำงเบญจวรรณ ธำรินเจริญ  46,739,876 8.73
3. นำยจิรศักย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร  36,092,600 6.74
4. นำยทัยดี วิศวเวช  27,542,311 5.14
5. นำยบพิธ  ภัทรรังรอง  23,258,000 4.34
6. นำยสัมพันธ์  วชิรสกุลชัย  15,740,052 2.94
7. ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)  15,200,516 2.84
8. นำยบงกำร กำญจนำหำร  14,726,025 2.75
9. นำยธวัช ตรีวรรณกุล  9,761,900 1.82
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  9,456,700 1.77
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก  399,136,688 74.53
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ  136,369,645 25.47
รวมทั้งหมด  535,506,333 100.00
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกที่เป็นปัจจุบันได้จำก Website ของบริษัท ก่อนกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

(ข) กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ท่ีถือหุ ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร หรือ 

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ คือ

1. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร (ส�ำนักงำน) 

2. นำยธรรมิก เอกะหิตำนนท์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน) 

(ค) กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมประเภทของบุคคลที่ถือ

 กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2561 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่ำสุด) เป็นดังนี้

รำยกำร

กำรถือครองหลักทรัพย์
รวม

บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น %

สัญชำติไทย 2,564 478,907,080 89.43 40 37,743,541 7.05 2,604 516,650,621 96.48

สัญชำติต่ำงด้ำว 4 228,812 0.04 4 18,626,900 3.48 8 18,855,712 3.52

รวม 2,568 479,135,892 89.47 44 56,370,441 10.53 2,612 535,506,333 100.00

(ง) ข้อจ�ำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชำวต่ำงชำตสิำมำรถถอืครองหุน้ของบรษิทั รวมกนัได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุน้ทีอ่อกและช�ำระแล้ว 

โดย ณ วนัที ่24 สงิหำคม 2561 (วนัปิดสมดุทะเบยีนล่ำสุด) หุน้ของบรษิทัทีถ่อืครองโดยชำวต่ำงชำตมิจี�ำนวนร้อยละ 3.52 

3. ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
เมือ่วนัที ่31 มนีำคม 2558 ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีมมีตใิห้บรษิทัจดัสรรและออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั

ของบริษัท (โครงกำร “ESOP”) จ�ำนวน 9,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทอำยุ

ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2558 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ 

ท่ีออกใหม่ของบริษทัได้รวม 3 ครัง้ โดยสำมำรถใช้สทิธคิรัง้แรกได้เมือ่ครบระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัทีบ่รษิทัได้ออกใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ

ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันท่ี 15 มิถุนำยน 2559 ส�ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆไปตรงกับวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 และ 2561 

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ต่อ 1 หุ้นสำมัญ ในรำคำ 5.80 บำทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดง

สิทธิที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ ร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

วันที่ 15 มิถุนำยน 2559 30

วันที่ 15 มิถุนำยน 2560 30

วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 40
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ตั้งแต่เริ่มโครงกำรเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 จนถึงวันที่สิ้นสุดโครงกำรเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อ

หุ้นสำมัญของบริษัทและส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณณ์สำมำรถสรุปกำรเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้:

2558 2559 (ปีที่ 1) 2560 (ปีที่ 2) 2561 (ปีสุดทำ้ย)
จ�ำนวนใบ

ส�ำคัญแสดง

สิทธิซื้อ

หุ้นสำมัญ 

(หน่วย)

ส่วนทุนจำก

กำรจ่ำยโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

(พันบำท)

จ�ำนวนใบ

ส�ำคัญแสดง

สิทธิซื้อ

หุ้นสำมัญ 

(หน่วย)

ส่วนทุนจำก

กำรจ่ำยโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

(พันบำท)

จ�ำนวนใบ

ส�ำคัญแสดง

สิทธิซื้อ

หุ้นสำมัญ 

(หน่วย)

ส่วนทุนจำก

กำรจ่ำยโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

(พันบำท)

จ�ำนวนใบ

ส�ำคัญแสดง

สิทธิซื้อ

หุ้นสำมัญ 

(หน่วย)

ส่วนทุนจำก

กำรจ่ำยโดย

ใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 

(พันบำท)

ณ วันเริ่มต้นโครงกำร/

ณ วันที่ 1 มกรำคม 

9,400,000 - 9,122,700 1,833 6,992,105 2,274 4,131,770 2,640

บันทึกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์เป็นค่ำใช้จ่ำย

ระหว่ำงงวด

- 1,833 - 2,444 - 3,055 - 815

ใช้สิทธิระหว่ำงปี - - (2,130,595) (2,003) (2,860,335) (2,689) (3,518,890) (3,308)

สละสิทธิเนื่องจำกพนักงำน

ลำออก

(277,300) - - - - - - -

ตรำสำรแสดงสิทธฺที่จะซื้อ

หุ้นหมดอำยุ ณ วันที่ 

15 มิถุนำยน 2561

- - - - - - (612,880) (147)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 9,122,700 1,833 6,992,105 2,274 4,131,770 2,640 - -

 

ณ วันที่จบโครงกำรฯ บริษัทมีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ช�ำระคงเหลือจำกโครงกำรฯ จ�ำนวน 890,180 หุ้น 

(จำกกำรสละสทิธิของพนักงำนเนื่องจำกลำออกก่อนโครงกำรจะเริ่มในปแีรก 277,300 หุ้น และตรำสำรที่หมดอำยุจำกที่พนักงำน

ลำออกในระหว่ำงโครงกำรและไม่ใช้สิทธิเม่ือจบโครงกำร 612,880 หุ้น) ซึ่งบริษัทจะเสนอขอลดทุนจ�ำนวนดังกล่ำวต่อที่ประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ต่อไป

4. การจ่ายปันผล
(ก) นโยบำยกำรจ่ำยปันผล

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำมกำรพิจำณำ 

จ่ำยปันผลขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนิน สภำพคล่องและแผนกำรลงทุนในอนำคต รวมไปถึงสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม

เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยปันผลประจ�ำปีแล้ว จะต้องน�ำเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

เว้นแต่เป็นกรณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวได้ 

และน�ำเขำ้รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป  
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(ข) ประวัติกำรจ่ำยปันผล

 บริษัทจ่ำยปันผลในรูปของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล โดยมีประวัติกำรจ่ำยที่ผ่ำนมำ ดังนี้

ปี 2560 ปี 2561

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 1.00 1.05
เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น) 0.25 0.30
เงินปันผลงวดสุดท้ำย (บำท/หุ้น)2 0.35 0.33
รวมเงินปันผลจ่ำยประจ�ำปี (บำท/หุ้น) 0.60 0.63
มูลค่ำหุ้นละ2 1.00 1.00
อัตรำกำรจ่ำยปันผลต่อก�ำไรสุทธิ 60% 60%

หมำยเหตุ:

1. บริษัทเริ่มจ่ำยเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ

2. เงินปันผลงวดสุดท้ำยของปี 2561 เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ที่จะมีขึ้นต่อไป

มูลค่ำหุ้นละมูลค่ำหุ้นละ
อัตรำกำรจ่ำยปันผลต่อก�ำไรสุทธิ 60%

หมำยเหตุ:

1. บริษัทเริ่มจ่ำยเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ

2. เงินปันผลงวดสุดท้ำยของปี 2561 เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ที่จะมีขึ้นต่อไป
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร แบ่งตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรมีภำวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ

ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมกำรได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย

แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและ

งบประมำณทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 9 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
1. นำยวินยั วิทวสักำรเวช ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอสิระ 11 เมษำยน 2555 - ปัจจบุนั

2. นำงอบุล เอกะหติำนนท์ รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ 27 เมษำยน 2550 - ปัจจบุนั

3. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

27 เมษำยน 2544 - ปัจจบุนั

4. นำยสรุศกัดิ ์ เอบิสริสิขุ กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

4 เมษำยน 2538 - ปัจจบุนั

5. นำยทยัด ีวศิวเวช กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่ 8 เมษำยน 2540 - ปัจจบุนั

6. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ กรรมกำร กรรมกำรทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

10 กนัยำยน 2542 - ปัจจบุนั

7. นำยโกมนิทร์ ลิน้ปรำชญำ กรรมกำร

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรทีม่คีวำมรูท้ำงด้ำนบญัชี

และกำรเงนิ

30 เมษำยน 2552 - ปัจจบุนั

8. นำงวีระวรรณ บญุขวญั กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรทีม่คีวำมรูท้ำงด้ำนบญัชี

และกำรเงนิ

9 สงิหำคม 2556 - ปัจจบุนั

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณกิ กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรตรวจสอบ

31 มนีำคม 2558 - ปัจจบุนั

กำรถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2561 และ 2560 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด) แสดงจ�ำนวนหุ้น

โดยแยกเป็นส่วนของกรรมกำรและของคูส่มรส บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิำวะ และผู้ถอืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใต้มำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
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ชือ่-นำมสกลุ

จ�ำนวนหุ้นท่ีถือครอง 
2560 

(ณ 25 ส.ค. 60)
2561 

(ณ 24 ส.ค. 61) จ�ำนวนหุ้น 

เพ่ิม (ลด)

ระหว่ำงปี
ส่วนของ

กรรมกำร

คูส่มรสและ

บตุร (ม.258)
รวม

ส่วนของ

กรรมกำร

คูส่มรสและ

บุตร (ม.258)
รวม

1. นำยวนิยั วทิวสักำรเวช 56,400 - 56,400 94,000 - 94,000 37,600

2. นำงอบุล เอกะหติำนนท์ 17,358,315 - 17,358,315 17,395,915 - 17,395,915 37,600

3. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 56,400 - 56,400 - - - (56,400)

4. นำยสรุศกัดิ ์ เอบิสิริสุข 487,083 - 487,083 524,683 - 524,683 37,600

5. นำยทยัด ี วศิวเวช 19,594,353 7,910,358 27,504,711 19,631,953 7,910,358 27,542,311 37,600

6. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ 104,940,701 23,836,711 128,777,412 104,978,301 23,907,211 128,885,512 108,100

7. นำยโกมนิทร์ ลิน้ปรำชญำ - - - - - - -

8. นำงวรีะวรรณ บญุขวญั - - - - - - -

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก - - - - - - -

หมำยเหตุ : จ�ำนวนหุ้นของกรรมกำรแต่ละทำ่นที่เพิ่มขึ้น 37,600 หุ้นนั้น เป็นผลจำกกำรใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท  

 (โครงกำร “ESOP”) โดยสำมำรถดูจ�ำนวนหุ้นที่กรรมกำรได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อย 8 “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีจ�ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับขนำดของกิจกำรบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน เพือ่ให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัและดแูละกจิกำรทีด่ ีโดยคณะกรรมกำรบรษัิท

ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 

2. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่ เป ็นอิสระ (Independent Director) อย่ำงน้อย 1 ใน 3 

ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน

3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดต่ำงๆ 

ที่คณะกรรมกำรบริษัทต้องรับทรำบและปฏิบัติ รวมถึงหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร อีกทั้งประสำนงำน

ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ 

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. มีภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ และมีควำมอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. มคีวำมรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร และสำมำรถอทุศิเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรของบรษิทัได้อย่ำงเตม็ที่ 

ตลอดจนมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม�ำ่เสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสนิใจด้วยควำมระมดัระวงั 

(Duty of Care) รักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. ปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมซ่ือสตัย์ สจุรติ มจีรยิธรรม ภำยใต้กรอบของกฎหมำย ตลอดจนแนวทำงกำรก�ำกบัและดแูลกจิกำรทีด่ี 

และจริยธรรมธุรกิจ
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และดูแลกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ 

เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลำ

2. เป็นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำร

3. ส่งเสริมกำรยกระดับมำตรฐำนกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดีของคณะกรรมกำร

4. เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้

5. ดูแลให้กำรสื่อสำรระหว่ำงกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้โดยเฉพำะให้เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภำรกิจกลยุทธ์ 

เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง มำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึแผนงำน และงบประมำณ เป็นประจ�ำทกุปี 

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและ 

แผนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. ด�ำเนนิกำรเพือ่ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรประกอบธรุกิจ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทั 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ 

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยที่คณะกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ พร้อมทั้ง 

จัดมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนทุกครั้งในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1) และรำยงำนประจ�ำปี

3. มอบอ�ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร หรือกำรจ่ำยเงินส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ได้อนุมัติตำมแผนธุรกิจ 

โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตำรำงอ�ำนำจด�ำเนินกำรภำยในบริษัท ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำ 

และอนมัุตวิงเงนิทีเ่กนิกว่ำอ�ำนำจด�ำเนนิกำรของฝ่ำยบรหิำรทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ นอกจำกน้ียงัอนมุตัหิลกักำรในกำรด�ำเนนิกำร

เรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตำมที่ฝำ่ยบริหำรเสนอ

4. ดูแลให้บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ เช่ือถือได้ รวมทั้งกลไกในกำร 

รับเรื่องร้องเรียนและกำรด�ำเนินกำรกรณีมีกำรชี้เบำะแส 

5. จัดให้มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนและนักลงทุนมีควำมถูกต้อง 

โปร่งใส เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

6. ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนนโยบำย 

ดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี

7. ดูแลให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอยำ่งเหมำะสม

8. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรับผิดชอบด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ในนำมบริษัทหรือคณะกรรมกำร 

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ทำงคณะกรรมกำรต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินกำร

1. เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดว่ำต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อบังคับ หรือประกำศ 

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ส�ำคัญที่มีมูลค่ำของสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนด หรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร เพือ่เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดูแล

กับกำรบริหำรงำนประจ�ำ สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำร

ดูแลให้ธุรกิจมีควำมต่อเนื่องในระยะยำวและเติบโต 

อย่ำงยั่งยืน

• บริหำรจัดกำรกำรด�ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และก�ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้เป็น 

ไปตำมอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำยของคณะกรรมกำร

พิจำรณำอนุมัตินโยบำย โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ 

และกำรท�ำธุรกรรมที่ส�ำคัญของบริษัท

• มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกิจกำรทั่วไป 

รวมทั้งกำรลงทุน กำรท�ำข้อตกลงกำรค้ำและอื่นๆ 

ตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก�ำหนด 

ไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

• รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำร

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมและท�ำกำรแทนบริษัท ประกอบด้วย นำงสุภำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร นำยสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 

และนำงปัทมำ เลำ้วงษ์ โดย 2 ใน 3 คน ลงลำยมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรบรษิทัจะได้รบักำรเสนอชือ่และอนมุตัแิต่งตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปี ซึง่จะจดัขึน้ประมำณ

เดือนมีนำคม-เมษำยนของทุกปี โดยมีวิธีกำรดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในกำรเลือกตัง้กรรมกำร อำจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคลครำวละคนหรอืครำวละหลำยคนตำม

แต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงด้วยคะแนนทีม่ตีำม 1 ทัง้หมด จะแบ่ง

คะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3. กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออก

เสียงชี้ขำด

4. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ทั้งหมด 

ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่ง

ตำมวำระอำจได้รับเลือกเขำ้มำใหม่ได้

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัและดแูลกจิกำรทีด่ ีและเพือ่ให้เกดิประสิทธภิำพของกำรปฎบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรบรษิทั 

อันจะเป็นประโยขน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งของ

กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง อย่ำงชัดเจนไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

• กรรมกำรทุกทำ่นไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

• กรรมกำรอสิระมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่งไม่เกนิ 9 ปี นบัจำกวันทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระ

ครั้งแรก 

• กรรมกำรผู้จัดกำรควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลำเพียงพอ 

ในกำรบริหำรงำนธุรกิจ
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• กรรมกำรทุกท่ำนต้องไม่ประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้ำเป็นกรรมกำรในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภำพธุรกจิอย่ำงเดยีวกนั 

และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กรรมกำรบริษัททุกท่ำนได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัทในส่วน “ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร” แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับ ควบคุม และดูแลกำร

ปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำร ในวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งปี 2561 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562) ที่ผ่ำนมำ 

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประชุมท้ังหมด 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น กำรประชุมเพื่อพิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินประจ�ำไตรมำส 

และประจ�ำปี รวมจ�ำนวน 4 ครั้ง กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรรำยครึ่งปีจ�ำนวน 1 ครั้ง กำรประชุมเพื่อทบทวน

และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภำรกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมำณ และบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร 

รวมถึงกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น จ�ำนวน 1 ครั้ง

นโยบำยของบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

1. ในกำรประชุมทุกครั้ง ควรมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะ

ถือว่ำครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือตำมเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ 

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

2. กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และจะออกจำกห้องประชุมในระหว่ำงกำร

พิจำรณำวำระนั้นๆ 

3. ในขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. กรรมกำรทุกท่ำน ควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมด 

ที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

5. ก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 6 ครั้ง 

6. ก�ำหนดให้มีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องที่ส�ำคัญเข้ำวำระกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน และ

ก�ำหนดเป็นวำระกำรประชุมทีช่ดัเจนล่วงหน้ำ นอกจำกนีย้งัจัดมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำ และ

เปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชุม โดยเลขำนุกำร 

ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆจะแจ้งก�ำหนดวันประชุมวำระประจ�ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน

8. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำต้องจัดส่งล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม

ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 

9. ในกำรประชุมแต่ละครั้งต้องมีเวลำเพียงพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส�ำคัญอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติ 

จะใช้เวลำประมำณ 1-2 ชม และมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 7 วันหลังกำรประชุม จัดเก็บ

รำยงำนประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรทีเ่ลขำนกุำรบริษทั พร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วข้องตรวจสอบได้
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สรุปผลกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ ได้ดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล

กำรเข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำร

บรษิทั (ครัง้)
%

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

(ครัง้)

% สำมญัผูถ้อืหุน้ %

จ�ำนวนคร้ังทีป่ระชมุต่อปี 6 4 1

1. นำยวินยั วิทวัสกำรเวช 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

2. นำงอบุล เอกะหติำนนท์ 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

3. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

4. นำยสรุศกัดิ ์ เอบิสริสิขุ 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

5. นำยทยัด ี วิศวเวช 4/6 67 N/A N/A 1/1 100

6. นำงปัทมำ  เล้ำวงษ์ 6/6 100 N/A N/A 1/1 100

7. นำยโกมนิทร์  ลิน้ปรำชญำ 6/6 100 4/4 100 1/1 100

8. นำงวีระวรรณ บญุขวญั 6/6 100 4/4 100 1/1 100

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณกิ 6/6 100 4/4 100 1/1 100

 

ในกำรประชมุทกุครัง้ในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัและคณะกรรมกำรบรษิทัทกุท่ำนได้ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรประชมุ ของบรษิทั

อย่ำงเคร่งครัดและครบถ้วน และในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจ�ำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 คณะกรรมกำร

ทกุท่ำนได้เข้ำร่วมประชมุ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของกรรมกำรทัง้หมด อนึง่ในปี 2561 บรษิทัไม่ได้จดัประชมุของคณะกรรมกำร

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ก�ำหนดแผนงำนที่จะจัดกำรประชุมดังกล่ำวในปี 2562 

นอกจำกนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 11 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัท

ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับภำวะกำรณ์และสภำพ

แวดล้อมทำงธุรกิจ  

ทกุท่ำนได้เข้ำร่วมประชมุ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของกรรมกำรทัง้หมด อนึง่ในปี 2561 บรษิทัไม่ได้จดัประชมุของคณะกรรมกำร

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ก�ำหนดแผนงำนที่จะจัดกำรประชุมดังกล่ำวในปี 2562 

นอกจำกนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 11 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริษัท

ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับภำวะกำรณ์และสภำพ

แวดล้อมทำงธุรกิจ  
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(ข) คณะกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร 

     บริษัทก�ำหนดผังองค์กรไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอิสระ และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ ผูตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ

(สํานักงาน)

รองกรรมการผูจัดการ 

(โรงงาน)

ผูอํานวยการฝายบัญชี

และการเงิน

 ผูอํานวยการฝาย

วิศวกรรม
 ผูอํานวยการฝายผลิต  ผูอํานวยการฝายขาย

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

(โรงงาน)

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

(โรงงาน)

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

(โรงงาน)

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

(โรงงาน)

1

2 3

4 5 6 7

8

รำยกำรที่         ถึง         คือผู้บริหำรตำมนิยำมของตลำดหลักทรัพย์81
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คณะกรรมกำรบริหำรจะได้รับกำรเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยคัดเลือกจำกบุคคลผู้มีควำมรู ้

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และทรงคณุวฒุทิีเ่หมำะสมเข้ำมำบรหิำรงำนในบรษิทั ส่วนใหญ่จะเป็นผูบ้รหิำรทีท่�ำงำนอยูก่บับรษัิท

มำเป็นระยะเวลำยำวนำน มีทักษะควำมช�ำนำญในธุรกิจเป็นอยำ่งดี จึงไม่ได้ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งไว้ 

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง มีหน้ำที่ดูแลและจัดกำรกิจกำรภำยในบริษัท เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท 

ตลอดจนก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมแผนธรุกจิและงบประมำณทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธภิำพและประสทิธผิล 

เพื่อเพิ่มมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มควำมมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนทั้งหมด 5 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นำงอุบล เอกะหิตำนนท์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำงสุภำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กรรมกำร

3. นำยทัยดี วิศวเวช กรรมกำร

4. นำยสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมกำรผู้จัดกำร

5. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร (ส�ำนักงำน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผู้บริหำรตำมนิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

มีทั้งหมด 6 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นำยสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร (ส�ำนักงำน)

3. นำยธรรมิก เอกะหิตำนนท์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)

4. นำยจีระวุฒิ เลำ้วงษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)

5. นำยจิรศักย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร (โรงงำน)

6. นำงสำวกัญญำ วิภำณุรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท

กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรในปี 2561 และ 2560 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด) แสดง

จ�ำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของผู้บริหำรและส่วนของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภำยใต้มำตรำ 258 

แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
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ชือ่-นำมสกลุ

จ�ำนวนหุน้ทืถ่อืครอง 
2560

(ณ 25 ส.ค. 60)
2561

(ณ 24 ส.ค. 61)
จ�ำนวนหุน้

เพิม่ (ลด) 

สทุธิ

ระหว่ำงปี

ส่วนของ 

ผู้บรหิำร

คูส่มรสและ 

บตุร (ม.258)
รวม

ส่วนของ 

ผูบ้รหิำร

คูส่มรสและ

บตุร (ม.258)
รวม

1. นำงอบุล เอกะหติำนนท์ 17,358,315 - 17,358,315 17,395,915 - 17,395,915 37,600

2. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 56,400 - 56,400 - - - (56,400)

3. นำยสรุศกัดิ ์เอบิสิริสขุ 487,083 - 487,083 524,683 - 524,683 37,600

4. นำยทยัด ีวศิวเวช 19,594,353 7,910,358 27,504,711 19,631,953 7,910,358 27,542,311 37,600

5. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ 104,940,701 23,836,711 128,777,412 104,978,301 23,907,211 128,885,512 108,100

6. นำยธรรมกิ เอกะหติำนนท์ 54,243,281 - 54,243,281 54,337,281 - 54,337,281 94,000

7. นำยจรีะวฒุ ิเล้ำวงษ์ 112,800 - 112,800 188,000 - 188,000 75,200

8. นำยจริศกัย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร 35,685,000 - 35,685,000 36,092,600 - 36,092,600 407,600

9. นำงสำวกญัญำ วภิำณรัุตน์ 112,800 - 112,800 188,000 - 188,000 75,200

หมำยเหตุ : จ�ำนวนหุ้นของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรแต่ละท่ำนที่เพิ่มขึ้น 37,600 หุ้น และ 75,200 หุ้นนั้น เป็นผลจำกกำรใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (โครงกำร “ESOP”) โดยสำมำรถดูจ�ำนวนหุ้นที่กรรมกำรได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อย 8 

“คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” 

ขอบเขตหน้ำที่และอ�ำนำจกำรอนุมัติของกรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บรหิำรกิจกำรของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั หรอืมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั โดยมอี�ำนำจอนมุตัิ

เป็นไปตำมระดับอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัท และให้มีอ�ำนำจบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทฯ และรำยงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำรบริหำรตำมล�ำดับ

2. จ้ำง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง และให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงพ้นสภำพ รวมทั้งกำรเลื่อน 

หรือปรับค่ำจ้ำงของพนักงำน แต่ไม่รวมถึงพนักงำนหรือลูกจ้ำง ซ่ึงคณะกรรมกำรหรือระเบียบข้อบังคับก�ำหนดให้คณะ

กรรมกำรเป็นผูจ้้ำง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยั หรอืเลิกจ้ำง โดยไม่ขดักบักฎหมำยแรงงำน หรอืกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

3. เข้ำร่วมกำรพจิำรณำจดัสรรงบประมำณประจ�ำปี กบัคณะกรรมกำรบรหิำร และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่อนมุตัต่ิอไป 

พร้อมทั้งควบคุมกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณของแต่ละหน่วยงำน

4. พจิำรณำกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ป้องกนัควำมเส่ียงจำกปัจจัยต่ำงๆ ไม่ว่ำภำยในหรือภำยนอกบริษทั

5. พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทุนของบริษัท พร้อมทั้งเสนอจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลหรือประจ�ำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทอนุมัติ

6. กจิกำรเก่ียวกบับคุคลภำยนอก ให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผู้มอี�ำนำจลงนำม มอี�ำนำจกระท�ำกำรแทนและผกูพนั

บริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอ�ำนำจหน้ำที่ท่ีระบุไว้ในข้อ 1 กำรอนุมัติรำยกำรที่เกินวงเงินที่คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนด 

จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับของบริษัท 

หรือกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องก�ำหนด นอกจำกนีถ้้ำรำยกำรทีก่รรมกำรผู้จดักำรและกรรมกำรผู้มอี�ำนำจลงนำมอำจมคีวำมขดัแย้ง 

มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มี

กรรมกำรอสิระเข้ำร่วมประชมุด้วยเท่ำนัน้เพือ่กำรนี ้กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม จะมอบอ�ำนำจให้บคุคลใด 

กระท�ำกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทนก็ได้
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7. ด�ำเนินกิจกำรใดๆ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระเบียบบริษัทฯ นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท และนโยบำย

และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ก�ำหนดหน้ำให้พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษทัฯ ระดบัต่ำงๆ ปฏบิตัติำม

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด

ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องหำ้มตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจำกนั้น ไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
เนื่องจำกบริษัทยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรและผู ้บริหำรจะกระท�ำโดย 

คณะกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และสนับสนุนกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้บรรลุ

เป้ำหมำยได้ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ ยกเว้นแต่กำรจ้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทีจ่ะต้องได้รบัควำมเหน็ชอบ

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน

(ค) คณะกรรมกำรอิสระ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรอิสระ ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นำยวินัย วิทวัสกำรเวช ประธำนกรรมกำร

2. นำยโกมินทร์ ลิ้นปรำชญำ กรรมกำร

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน

3. นำงวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน

4. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย

นิยำมคณะกรรมกำรอิสระของบริษัท

คณะกรรมกำรอิสระเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 

ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดท่ีมีอยู่จริง และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน  และตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี ได้ก�ำหนด

สัดส่วนของกรรมกำรอิสระต้องมีมำกกวำ่กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด เมื่อเข้ำกรณีต่อไปนี้

ก) ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นคนเดียวกัน

ข) ประธำนกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอิสระ

ค) ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธำนกรรมกำรเป็นสมำชกิในคณะกรรมกำรบรหิำร หรอื คณะท�ำงำน หรอืได้รบัมอบหมำยให้รบัผิดชอบทำงด้ำนกำรบรหิำร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรของบริษัท

เป็นกรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้ำข่ำยตำมท่ี ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ก�ำหนด บริษัทจึงยังไม่จ�ำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมด อย่ำงไรก็ตำม 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรท่ีดีดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทมีนโยบำยท่ีจะเพิ่มจ�ำนวนกรรมกำรอิสระให้มำกขึ้นถึง

กึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง 
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กรรมกำรอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร กลต. ดังนี้

1. ถอืหุ้นไม่เกนิ 1% ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธิอ์อกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง 

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำม ม.258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์)

2. ไม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืเป็นผูม้อี�ำนำจควบคมุ

ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสีย

ในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง

3. ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสีย ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ทัง้ในด้ำนกำรเงนิและกำรบรหิำร

งำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในลักษณะที่จะท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

และไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรและ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงได้ก�ำหนดให้วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ

ต่อเนือ่งได้ไม่เกนิ 9 ปี นบัจำกวนัทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ำน

นั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจ�ำเป็นดังกลำ่ว

(ง) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

1. นำยโกมินทร์ ลิ้นปรำชญำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน

2. นำงวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน

3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย
โดยมี นำงสำวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดกำรฝำ่ยบัญชี เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัเริม่จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่14 ธนัวำคม 2542 โดยมอีงค์ประกอบและคณุสมบตัติำมหลักเกณฑ์

ที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร กลต. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกวำ่ 3 คน และได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมกำรตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร 

กลต. ก�ำหนด

3. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท หรือ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทในกลุ่มที่มีควำมเกี่ยวข้อง

5. มีหน้ำที่ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯก�ำหนด

6. มกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ทีม่คีวำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอในด้ำนบัญชีกำรเงนิ ทีจ่ะท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำน 

ควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิได้ โดยให้บรษิทัระบไุว้ในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ�ำปีว่ำกรรมกำรตรวจสอบรำยใดเป็น

ผู้ทีม่คีณุสมบตัดิงักล่ำว และกรรมกำรตรวจสอบรำยน้ันต้องระบคุุณสมบตัดิงักล่ำวไว้ในหนังสือรบัรองประวตัขิองกรรมกำร

ตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯด้วย 
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ขอบเขตและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

กำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management) และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ัน (Anti-Corruption) ทีเ่หมำะสมและ

มีประสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ 

โยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บรษิทัปฎบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์ และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำงบุคคลภำยนอกซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 

อยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจวำ่รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยต่อไปนี้

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมกฎบัตร (Charter)

(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

7. ปฎิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กำรสรรหำ แต่งตั้ง และวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบักำรเสนอชือ่และอนมุตัแิต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั โดยก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งดงันี้

1. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครำวละ 2 ปี และสำมำรถได้รับเลือกตั้งเข้ำมำใหม่ได้

2. กรรมกำรตรวจสอบ ครำวละ 1 ปี และสำมำรถได้รับเลือกตั้งเข้ำมำใหม่ได้

  

กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอไตรมำสละครัง้ (รวม 4 ครัง้/ปี) โดยร่วมประชมุกบัฝ่ำยบญัช ีผู้ตรวจสอบภำยใน 

และผูส้อบบญัชภีำยนอก และเพือ่ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ในกำรประชมุทกุครัง้จะไม่มกีรรมกำรบรหิำรเข้ำร่วมประชมุ 

แต่อยู่ภำยใต้กำรรับรู้ของกรรมกำรบริหำร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้บรรจุวำระกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไว้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมำส

โปรดดูสรุปกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบในหัวข้อ “สรุปผลกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท”
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(จ) เลขำนุกำรบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัท มีรำยนำมดังนี้
ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

นำงสำวกัญญำ วิภำณุรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและเลขำนุกำรบริษัท 11 ธันวำคม 2557 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัท ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีควำมรอบรู้และเข้ำใจในธุรกิจ เขำ้ใจบทบำทและหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท

2. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบของส�ำนักงำน กลต. และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น 

ทุ่มเท และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภำยใต้หลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี

และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

4. เก็บรักษำควำมลับของบริษัท และไม่น�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท

6. มีประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนเลขำนุกำรบริษัทจดทะเบียนอย่ำงน้อย 3 ปี

ขอบเขตหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษัท

1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและ

ตดิตำมให้มกีำรปฏบิตัติำมอย่ำงถกูต้องและสม�ำ่เสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในข้อก�ำหนดกฎหมำยทีม่นียัส�ำคญั

แก่กรรมกำร 

2. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่ำง ๆ

3. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

4. จัดท�ำและเก็บเอกสำรของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมกำร

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ�ำปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

5. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร

6. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก�ำกับบริษัท ให้เป็นไปตำมระเบียบ

และข้อก�ำหนด

7. ดูแลให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกครั้ง

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

9. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

ในกรณทีีเ่ลขำนกุำรบรษิทัพ้นจำกต�ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้เลขำนกุำรบรษิทัคนใหม่ภำยใน 

90 วันนับแต่วันท่ีเลขำนุกำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกต�ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ และให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจมอบหมำยให้

กรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนำ้ที่แทนในช่วงเวลำดังกล่ำว
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นอกจำกนี้ บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริม และเพิ่มพูนควำมรู้แก่บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบ

กำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี ในปี 2561 เลขำนุกำรบริษัท ได้เข้ำร่วมกำรอบรมที่จัดโดยสถำบันต่ำงๆ ดังที่รำยงำนไว้ในหัวข้อ 

“กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร” 

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่มีกระบวนกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนเบื้องต้นที่

เหมำะสม โดยใช้ข้อมูลค่ำตอบแทนท่ีสำมำรถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนำดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบกำร

ของบริษัทเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก�ำหนด  ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทท�ำหน้ำที่ก�ำหนดค่ำตอบแทน

พนักงำนและผู้บริหำรของบริษัท 
2.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่องจำกอัตรำก�ำลังพลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมำะสม 

ตลอดจนอตัรำกำรเข้ำ-ออกของพนกังำนและผู้บรหิำรน้อย ปัจจบุนั ฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรบคุคลเป็นผูด้แูลสรรหำพนกังำน

ฝ่ำยปฏบิตักิำรให้แต่ละฝ่ำยทีต้่องกำร และคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูส้รรหำพนกังำนระดบับรหิำร กรรมกำร โดยพจิำรณำ

จำกคุณสมบัติของกรรมกำรที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของบริษัท จำกนั้น

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (CEO)
ส�ำหรับกระบวนกำรในกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรจดัท�ำเป็นประจ�ำทกุปี ปีละ 1 ครัง้ 

โดยเบือ้งต้นเลขำนุกำรบรษิทัจะพจิำรณำแบบประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยว่ำยงัคง

เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ปัจจบุนัและสอดคล้องกบับทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ซึง่คณะกรรมกำรเหน็ชอบให้ใช้แบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรท่ีจัดท�ำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม จำกน้ันบรษิทัจะแจกจ่ำยแบบประเมนิให้คณะกรรมกำรทกุท่ำนเพือ่ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

โดยกำรประเมนิจะเป็นกำรประเมินผลงำนรำยคณะ รำยบคุคล และผูบ้รหิำรสงูสดุ (CEO) สดุท้ำยเลขำนกุำรบรษิทัจะเกบ็รวมรวม

แบบประเมนิพร้อมกบัสรปุผลกำรประเมนิและข้อคดิเหน็ต่ำงๆเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรประชมุครำวถดัไป   

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2561 เมือ่วนัที ่11 ธนัวำคม 2561 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัได้จดัให้มกีำรประเมนิผลงำน 

ของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ คณะกรรมกำรชดุย่อยทกุคณะ และผูบ้รหิำรสูงสดุ (CEO) โดยบรษิทัได้แจ้งผลกำรประเมนิฯ

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรพร้อมทั้งวิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน น�ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 แล้ว 

บริษัทมีเกณฑ์กำรประเมินผล แบ่งเป็นดังนี้
คะแนน ระดับในกำรด�ำเนินกำร

4 มีกำรด�ำเนินกำรดีเยี่ยม

3 มีกำรด�ำเนินกำรดี

2 มีกำรด�ำเนินกำรพอสมควร

1 มีกำรด�ำเนินกำรเล็กน้อย

0 ไม่มีกำรด�ำเนินกำร
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3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 3.1.1 กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำจำก

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

2. กำรประชุมของคณะกรรมกำร

3. บทบำท หนำ้ที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.70 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

 3.1.2 กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรรำยคณะ โดยพิจำรณำจำก

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร

3. บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

4. เรื่องอื่นๆ เช่น เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร และกำรพัฒนำตนเองของ 

คณะกรรมกำร 

สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรเป็นรำยคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

3.1.3 กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยบริษัทมีกรรมกำรชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำก 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร

3. บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

สรุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด) 
ร่วมกันพิจารณาจาก

1. ควำมเป็นผู้น�ำ

2. กำรก�ำหนดกลยุทธ์

3. กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์

4. กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบัติทำงกำรเงิน

5. ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำร

6. ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก

7. กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร

8. กำรสืบทอดต�ำแหน่ง

9. ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร

10. คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรสูงสุด (CEO) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 จำกคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
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4. การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่
กำรปฐมนเิทศน์กรรมกำรใหม่ ดแูลและจดักำรโดยเลขำนกุำรบรษิทั โดยน�ำเสนอเอกสำรและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิ

หน้ำทีข่องกรรมกำรใหม่ เช่น คูม่อืกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน คู่มอืกำรก�ำกบัและดแูลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธรุกจิของบรษิทั 

ข้อบงัคบับรษัิท โครงสร้ำงทนุ โครงสร้ำงผูถ้อืหุน้ อ�ำนำจ หน้ำที ่และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรปฏิบตัหิน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริษทัจดทะเบยีน ข้อพงึปฏบิตัทิีด่ ีกฎเกณฑ์ต่ำงๆทีเ่กีย่วข้อง รำยงำนประจ�ำปี แบบ 56-1 รวมถงึรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ย้อนหลัง เพื่อให้กรรมกำรเข้ำใจภำพรวมของผลกำรด�ำเนินงำนและแนวทำงกำรประกอบุรกิจของกิจกำร รวมทั้งเสนอหลักสูตร

กำรอบรมกรรมกำรที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ครบถ้วน นอกจำกนี้ยังเสนอข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกจิและกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ 

ให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับต�ำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

ระหว่ำงปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ไม่มีกรรมกำรใหม่เข้ำรับต�ำแหน่งเป็นปีแรก

5. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักว่ำกำรขำดผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรส�ำคัญน้ันเป็นหน่ึงในควำมเส่ียงที่บริษัทจะต้องเตรียม

มำตรกำรรองรับ  เนือ่งจำกจะมผีลกระทบทีส่�ำคญัต่อบรษิทัในเรือ่งควำมต่อเนือ่งในกำรบริหำรงำน โดยเฉพำะในต�ำแหน่งประธำน

กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูอืน่ๆ และเพือ่ให้กำรสำนต่อและกำรด�ำเนนิกจิกำรภำยในเป็นไปอย่ำงรำบรืน่ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรทกุปี จะมกีำรทบทวนแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งผูบ้รหิำรโดยกำรเตรยีมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เช่น 

กำรจัดโครงสร้ำงอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมล�ำดับข้ัน กำรกระจำยอ�ำนำจควำมรับผิดชอบให้ผู้บริหำรระดับกลำงและระดับสูงมำกขึ้น 

รวมถึงแผนกำรฝึกอบรมในหัวข้อที่จ�ำเป็น เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จะสืบทอดต�ำแหน่งต่อไป

6. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้เปิดเผยนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรติดตำมและประเมินผล และ กำรรำยงำนเบำะแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับ

กำรกระท�ำผดิ (Whistle Blowing) ไว้แล้วในหวัข้อ “ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” หวัข้อย่อยที ่2.2 “กำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่” 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำรใหม่ทกุท่ำนทีเ่ข้ำรบัต�ำแหน่งต้องผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนั

กรรมกำรบรษิทัไทย หรอื IOD และได้รบักำรอบรมควำมรูต่้ำงๆจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่เป็นกำรพัฒนำศกัยภำพ

ของกรรมกำร โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนแจ้งหลักสูตรกำรอบรมต่ำงๆ ส�ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพของ 

ผู้บริหำรนอกเหนือจำกกำรส่งไปอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกแล้ว บริษัทยังจัดให้มีโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรเป็นประจ�ำทุกปี 

เพื่อให้ผู้บริหำรทุกท่ำนได้มีกำรพัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสำมำรถน�ำควำมรู้ต่ำงๆ 

มำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์แก่บรษิทั โดยคณะผู้บรหิำรระดบัสูงจะพจิำรณำหวัข้ออบรมให้เหมำะสมกบัสภำวะกำรณ์

ของบริษัทในแต่ละปี 
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ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนได้เข้ำร่วมอบรม พัฒนำ และทบทวนควำมรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร

ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรและผู้บริหำร ดังนี้
ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2561

1. นำยวินยั วิทวัสกำรเวช ประธำนกรรมกำร - The Future of Work 

2. นำงอบุล เอกะหติำนนท์ รองประธำนกรรมกำร และ 

ประธำนกรรมกำรบรหิำร

- The Future of Work 

3. นำยสรุศกัดิ ์เอบิสริสิขุ กรรมกำร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร

- The Future of Work

4. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กรรมกำร - The Future of Work 

5. นำยทยัด ีวิศวเวช กรรมกำร - The Future of Work

6. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ กรรมกำร  

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (ส�ำนกังำน)

- The Future of Work

- Business Law for Executive: 

กฏหมำยธรุกจิส�ำหรบัผูบ้รหิำร

7. นำยโกมินทร์ ลิน้ปรำชญำ กรรมกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- The Future of Work

8.นำงวรีะวรรณ บญุขวญั กรรมกำร 

กรรมกำรตรวจสอบ

- The Future of Work

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณกิ กรรมกำร 

กรรมกำรตรวจสอบ

- The Future of Work

10. นำยธรรมกิ เอกะหติำนนท์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (โรงงำน) - The Future of Work

11. นำยจรีะวุฒ ิเล้ำวงษ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (โรงงำน) - The Future of Work

- OIE Forum 2018 Gear up SIAM Industry: 

เร่งเครือ่งอตุสำหกรรม ไทยทะยำนไกลสูอ่นำคต

- Business Law for Executive: 

กฏหมำยธรุกจิส�ำหรบัผูบ้รหิำร

- ชดุหลกัสตูรกลยทุธ์ด้ำนควำมยัง่ยนืของธรุกจิ 

(Corporate Sustainability Strategy) 

รุน่ที ่1/61 หลกัสตูร S01-S05

12. นำยจริศกัย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (โรงงำน) - The Future of Work

13. นำงสำวกญัญำ วภิำณุรตัน์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ และ

เลขำนกุำรบริษทั

- The Future of Work

- Case Study for Pack 5 & Fair Value รุน่ 2/61

- แนวทำงกำรร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัภิำคเอกชน

ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (CAC)

- TFRS ใหม่ ทีต้่องรู้

- Business Law for Executive: 

กฏหมำยธรุกจิส�ำหรบัผูบ้รหิำร

โปรดดูประวัติกำรอบรมที่ผำ่นมำของกรรมกำรและผู้บริหำรใน “ประวัติคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำร”
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8. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

1.1 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและ

สอดคล้องกับขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และผลประกอบกำรของบริษัท ซึ่งเป็นอัตรำที่สำมำรถ

เทียบเคียงได้กับอัตรำกำรจ่ำยของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ อื่น ๆ ที่มีขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน 

หรืออยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ประจ�ำปีจะก�ำหนดอัตรำและถูกทบทวนโดยฝ่ำยจัดกำร และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว ต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปี  

 

โครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงนิประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบ้ียประชมุ จำกกำรประชมุสำมญั

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เม่ือวันท่ี 28 มีนำคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเป็นอัตรำ

เดียวกันกับปี 2560 ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง (มีผลตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 เป็นต้นไป) และได้อนุมัติวงเงินส�ำหรับค่ำ

ตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวรวม 9 ทำ่น  ที่วงเงินไม่เกิน 6.0 ล้ำนบำท/ปี 

ต�ำแหน่ง ปี 2561 (อัตรำเดียวกันกับปี 2560)
คำ่ตอบแทนรำยเดือน

(บำท/คน/เดือน)

ค่ำเบี้ยประชุม

(บำท/คน/ครั้ง)

1. คณะกรรมกำรบริษัท

ประธำน 60,000 10,000

กรรมกำร 10,000 10,000

2. คณะกรรมกำรบริหำร

ประธำน 50,000 -

กรรมกำร 30,000 -

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำน 20,000 10,000

กรรมกำร 15,000 10,000
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ระหว่ำงปี 2561 (รอบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษำยน 2561 – มีนำคม 2562) บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร

เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 4.96 ลำ้นบำท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 โดยมีรำยละเอียด

ของค่ำตอบแทนกรรมกำรจ�ำแนกเป็นรำยบุคคลดังนี้

รำยชื่อคณะกรรมกำร ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนประจ�ำต�ำแหน่ง ค่ำเบี้ยประชุม
รวม

ทั้งหมด
คณะ

กรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นำยวนิยั วทิวสักำรเวช ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอสิระ

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

2. นำงอบุล เอกะหติำนนท์ รองประธำนกรรมกำร 120,000  600,000 -  60,000  -    780,000 
3. นำยสรุศกัดิ ์ เอบิสริสิขุ กรรมกำร 120,000  360,000 -  60,000  -    540,000 
4. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กรรมกำร  120,000  360,000 -  60,000  -    540,000 

5. นำยทยัด ี วศิวเวช กรรมกำร  120,000  360,000 -  40,000  -    520,000 
6. นำงปัทมำ  เล้ำวงษ์ กรรมกำร  120,000  360,000 -  60,000  -    540,000 
7. นำยโกมนิทร์ ลิน้ปรำชญำ กรรมกำรอสิระ

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

8. นำงวรีะวรรณ บญุขวญั กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรตรวจสอบ

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

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณกิ กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรตรวจสอบ

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

รวม 1,680,000 2,040,000  600,000  520,000  120,000 4,960,000 

1.2 ผลประโยชน์จำกกำรได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (“โครงกำร ESOP”) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ 

ได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทจัดสรร

และออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั (“โครงกำร ESOP”) จ�ำนวน 9.40 ล้ำนหน่วย โดยไม่คดิมลูค่ำให้แก่

กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ พนักงำนของบริษัท ใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2558 

ซึ่งกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวน 
ทีไ่ด้รบักำร

จดัสรร ตลอด
โครงกำร
(หน่วย)

ใช้สทิธปีิที ่1 
(15 ม.ิย.

59)

ใช้สทิธปีิที ่2 
(15 ม.ิย.

60)

ใช้สทิธปีิที ่3 
(ปีสดุท้ำย) 
(15 ม.ิย.

61)

จ�ำนวน
หน่วยคง
เหลอื ณ 
วนัสิน้สดุ
โครงกำร

ร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ด้รบักำรจดัสรร 100 30 30 40 -

1. นำยวนิยั วทิวสักำรเวช ประธำนกรรมกำร 94,000 28,200 28,200 37,600 -

2. นำงอุบล เอกะหติำนนท์ กรรมกำร 94,000 28,200 28,200 37,600 -

3. นำงสภุำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร กรรมกำร 94,000 28,200 28,200 37,600 -

4. นำยสรุศกัดิ ์เอบิสริสิขุ กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 94,000 28,200 28,200 37,600 -

5. นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 94,000 28,200 28,200 37,600 -

6. นำยทยัด ีวศิวเวช กรรมกำร 94,000 28,200 28,200 37,600 -

7. นำยโกมนิทร์ ลิน้ปรำชญำ กรรมกำรและ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - - -

8. นำงวีระวรรณ บญุขวญั กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ - - - - -
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รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวน 
ทีไ่ด้รบักำร

จดัสรร ตลอด
โครงกำร
(หน่วย)

ใช้สทิธปีิที ่1 
(15 ม.ิย.

59)

ใช้สทิธปีิที ่2 
(15 ม.ิย.

60)

ใช้สทิธปีิที ่3 
(ปีสดุท้ำย) 
(15 มิ.ย.

61)

จ�ำนวน
หน่วยคง
เหลอื ณ 
วนัสิน้สดุ
โครงกำร

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณกิ กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ - - - - -

10. นำยธรรมิก เอกะหติำนนท์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (โรงงำน) 94,000 - - 94,000 -

11. นำยจรีะวฒุ ิเล้ำวงษ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (โรงงำน) 188,000 56,400 56,400 75,200 -

12. นำยจิรศกัย์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (โรงงำน) 94,000 28,200 28,200 37,600 -

13. นำงสำวกญัญำ วภิำณรุตัน์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ
และเลขำนกุำรบรษิทั

188,000 56,400 56,400 75,200 -

รวม 1,128,000 310,200 310,200 507,600 -

อนึ่งเพื่อควำมเป็นอิสระในกำรด�ำเนินงำนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัทจึงไม่ได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ 

คณะกรรมกำรตวจสอบ

2. ผู ้บริหำร (ตำมค�ำนิยำมของตลำดหลักทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554  

เร่ืองกำรก�ำหนดบทนยิำมในประกำศเกีย่วกบักำรออกและเสนอขำยหลักทรพัย์ (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่21 กรกฎำคม 2554) มีทัง้ส้ิน 6 ท่ำน  

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร รวมถงึค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบริษทัก�ำหนด 

ซึง่ก�ำหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสัน้ ได้แก่ อตัรำเงนิเดอืนประจ�ำ โบนสั โดยเชือ่มโยงกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและผลกำรด�ำเนนิงำน 

ของผู้บริหำรแต่ละท่ำน และเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษำไว้ซึ่งผู้บริหำรมืออำชีพที่มีคุณสมบัติ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ

ตำมที่บริษัทต้องกำร ค่ำตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสะสมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์ 

ระยะยำว ได้แก่ ค่ำเผื่อผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (“โครงกำร ESOP”)

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ผลตอบแทนส�ำหรับผู้บริหำร 6 รำย ที่เป็นตัวเงินทั้งระยะส้ันและระยะยำวรวมเท่ำกับ 49.18 ล้ำนบำท 

โดยมีรำยละเอียดคำ่ตอบแทน ดังนี้

คำ่ตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนรวม

2560 2561
จ�ำนวนผู้บริหำร (คน) 6 6
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้ำนบำท)

  - เงินเดือน และโบนัส 

  - เงินสะสมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และ 

    คำ่เผื่อผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 

49.38

1.44

47.69

1.49
รวม (ล้ำนบำท) 50.82 49.18
คำ่ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

1. สิทธิซื้อหุ้นตำมโครงกำร ESOP

   - จ�ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรตลอดโครงกำร (หน่วย)

   - จ�ำนวนที่ใช้สิทธิระหวำ่งปี (หน่วย)

2. ควำมคุ้มครองตำมกำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร

752,000

197,400

752,000

357,200

นอกจำกนี้ค่ำตอบแทนอ่ืน (เฉพำะคณะกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดับสูง) ได้แก่ รถประจ�ำต�ำแหน่ง และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยว

กับรถประจ�ำต�ำแหน่ง
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9. บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้รับเหมำ)โดยแบ่งเป็นดังนี้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ส่วนโรงงำน 354 371 373

ส่วนส�ำนักงำน 78 81 80

รวม 432 452 453

คำ่ตอบแทนรวม (ล้ำนบำท) 329.72 349.56 344.08

กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนในรอบ 3 ปีที่ผำ่นมำ

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

 

ค่ำตอบแทนของพนักงำน

ปัจจุบันค่ำตอบแทนพนักงำน อยู่ในระดับที่เหมำะสม สำมำรถเปรียบเทียบได้กับอัตรำตลำด ประกอบด้วย 

1. ผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่เงินเดือน ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำล่วงเวลำ โบนัส และสวัสดิกำรพนักงำนอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือ

ค่ำคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกำรสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ระยะยำว ได้แก่ เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ คำ่เผื่อผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และคำ่ใช้จำ่ยเกิดจำกสิทธิ

ซื้อหุ้นตำมโครงกำร ESOP โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” 

ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกสิทธิซื้อหุ้นตำมโครงกำร ESOP

กำรพัฒนำพนักงำนและกำรฝึกอบรม

นอกจำกผลตอบแทนท่ีบริษัทจ่ำยให้พนักงำนตำมปกติแล้ว เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรในกำรท�ำงำน บริษัทมี 

นโยบำยในกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงสม�ำ่เสมอโดยเน้นกำรฝึกอบรม ซึง่มทีัง้กำรเชิญวทิยำกรจำกภำยนอกมำให้กำรฝึกอบรมพนกังำน

ภำยในบริษัท และ กำรส่งพนักงำนออกไปสัมมนำภำยนอกในหัวข้อเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องตำมสำยงำน

ในปี 2561 พนักงำนของบริษัทมีชั่วโมงกำรเรียนรู้พัฒนำผ่ำนกำรอบรมเฉล่ียประมำณ 14 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี และมีค่ำใช้จ่ำย

ในกำรฝึกอบรมทั้งหมด 1.63 ล้ำนบำท

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

ไม่มี

โปรดดจูรรยำบรรณธรุกจิเกีย่วกบักำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนในหัวข้อ “ควำมรบัผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย “ผู้มส่ีวนได้เสียของกจิกำร”
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คว�มรับผ�ดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกั และมวีสิยัทศัน์ว่ำ หำกบรษิทัต้องกำรทีจ่ะสร้ำงมลูค่ำเพิม่ เตบิโตและประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนื

บริษัทควรด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่กับกำรใส่ใจดูแลรักษำสังคมและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักจริยธรรม กำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี 

และกำรน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลักปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระรำชด�ำรัส

แก่พสกนิกรชำวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ด�ำรงอยู่ภำยใต้หลักควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข “ควำมรู้”

และ “คุณธรรม” โดยน�ำมำบูรณำกำรกับหลักจรรยำบรรณธุรกิจและนโยบำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนกิจกรรมที่จัดท�ำขึ้น

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้

สร้างองค์ความรู้องค์กร
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณธรรม

ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น คำานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค�ำนึงถึงผลกระทบและ

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม

มีควำมพร้อมที่จะ

จัดกำรต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพแวดล้อมทั้งภำย

ในและภำยนอก

วำงแผนกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน

มีกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ

โดยพิจำรณำจำกเหตุ

ปัจจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

พอประมาณ

มีภูมิคุ�มกันมีเหตุผล
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การดำาเนินงานของบริษัทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่สมดุลอย่างยั่งยืน 
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

เศรษฐกิจ
• พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต

• บริหำรต้นทุนให้มีประสิทธิภำพ

• เพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

• กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่

• สร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจ

• ก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ

ทั้งระยะสั้นและระยะยำว

• กำรพิจำรณำอนุมัตินโยบำย โครงกำรลงทุน

ขนำดใหญ่ และกำรท�ำธุรกรรมที่ส�ำคัญ 

ของบริษัทเป็นไปอย่ำงรอบคอบ 

• ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยกำรลงทุน

ทั้งในด้ำนภูมิศำสตร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว

เนื่องเพื่อควำมเติบโตอยำ่งยั่งยืน

• กำรจัดกำรและบริหำรควำมเสี่ยง

• กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ

ภำยนอก

• ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทั้งในด้ำนสังคม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

กำรเมืองและกฎระเบียบของตลำดตำ่งๆ

สังคม
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม ต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอรัปชั่น กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

• สนับสนุนกิจกรรมที่ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมและ

ชุมชนสัมพันธ์

• กำรพัฒนำและดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพ

ชีวิตที่ดี และให้พนักงำนมีสมดุลที่ดีระหว่ำง

กำรท�ำงำนและชีวิตส่วนตัว

• ระบบประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และ

ระบบกำรรับข้อร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้เสีย

• ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• เปิดเผยข้อมลูต่อสำธำรณชนและนกัลงทนุ 

มคีวำมถกูต้อง โปร่งใส เพยีงพอต่อกำรตดัสนิ

ใจและเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย 

ที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติตำมกฎหมำยดำ้นแรงงำนและสิทธิ

มนุษยชน

• ก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำน

• กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

• สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย

• สร้ำงองค์ควำมรู้องค์กร

• พัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน 

• พัฒนำผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ

 สิ่งแวดล้อม
• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

ISO 14001 : 2015

• กำรจัดกำรของเสียจำกกระบวนกำรผลิต 

และมลภำวะทำงอำกำศ

• กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตำมกฎหมำยดำ้นสิ่งแวดล้อมอย่ำง

เคร่งครัด

• จัดตั้งฝำ่ยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

สิ่งแวดล้อมและพลังงำน

 ความรู้และเทคโนโลยี
• ใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม 

มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ สอดคล้อง 

กับควำมต้องกำร และสภำพแวดล้อม

• คิดค้น วิจัย พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริม และสนับสนุนทำงด้ำนทรัพยำกร 

ที่จ�ำเป็น เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ สำมำรถน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มำประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีอยู่ได้

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน เป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม

• วิเครำะห์สภำพกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน 

เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบกำร

ท�ำงำนทั้งในด้ำนของกำรผลิต กำรควบคุม

คุณภำพ กำรจัดส่ง และกำรบริกำร 

เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

• ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด เพื่อสำมำรถ

ปรับตัวให้เขำ้กับสถำนกำรณ์ได้ทันกำรณ์

• พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรอบรู้  

พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้น

ในอนำคตทั้งในระยะสั้น และระยะยำว
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1. ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้น 

ในจรรยำบรรณธุรกิจ ซ่ึงเผยแพร่ให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบตั้งแต่เริ่มท�ำงำนกับบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตำมสิทธิที่มี

ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�ำกำรใดๆที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย สรุปจรรยำบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน ์

ของบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำย เพื่อสร้ำงควำมเจริญมั่นคง และ

สร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่บริษัทในระยะยำว รวมทั้งกำรให้ผลตอบแทนและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ของบริษัท

คู่คำ้และเจ้ำหนี้ ปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัดตำมสัญญำ หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอ

ภำคและเป็นธรรม บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝำ่ย มีกำรก�ำหนดระเบียบ 

ในกำรจัดหำและด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ สนับสนุนกำรจัดหำ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คู่แข่ง แข่งขันทำงกำรค้ำในกรอบกติกำที่เป็นธรรม  ไม่ท�ำลำยชื่อเสียง หรือว่ำร้ำย ร่วมกันพัฒนำและผลักดันให้

ตลำดเติบโต และไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม 

ลูกคำ้ ผลิตสินค้ำที่มีควำมปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด ให้ข้อมูล

สินคำ้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลำ และ ด�ำเนินกำรแก้ไขต่อข้อเรียกร้องของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว และ

ยืดหยุ่น เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจต่อสินคำ้และบริกำรสูงสุด

พนักงำน* เคำรพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพ และควำมสำมำรถของพนักงำนสม�่ำเสมอตำม 

ควำมสำมำรถ และทักษะของแต่ละคนด้วยควำมยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน เพื่อให้พนักงำนเติบโตไปพร้อม

กับบริษัท นอกจำกนี้ยังปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับตำ่งๆเกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำน และสวัสดิภำพ

ของพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องคุณภำพชีวิตของพนักงำน ควำมปลอดภัย สภำพแวดล้อม 

ควำมมั่นคงในกำรท�ำงำน และสุขภำพที่ดีแก่พนักงำน

สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มคำ่ ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำรของเสียและมลภำวะ 

ทำงอำกำศ ดูแลสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอยำ่งสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำง

เคร่งครัด
หมำยเหตุ : *พนักงำน หมำยถึง พนักงำนประจ�ำ พนักงำนรำยวัน พนักงำนชั่วครำว และพนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ
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2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน แบ่งเป็นหลักกำรส�ำคัญดังนี้

2.1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรมต่อทุกฝำ่ย ดังนี้

• ปฏิบัติต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

ต่อทั้งสองฝ่ำย

• ปฏบิตัติำมสญัญำ หรอืเงือ่นไขข้อตกลงทีม่ต่ีอคู่ค้ำและเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณทีีไ่ม่สำมำรถปฏิบตัไิด้ ให้รบีด�ำเนนิกำร 

เจรจำกับคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันปัญหำตลอดจนควำมเสียหำย 

ที่อำจเกิดขึ้น

• ให้ข้อมูลทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้ำหรือเจ้ำหนี้ ตลอดจนด�ำเนินกำรทุกวิถีทำงที่จะป้องกัน 

ไม่ให้เกิดปัญหำกำรติดสินบน จนเกิดผลเสียหำยต่อบริษัท

• แข่งขันทำงกำรค้ำในกรอบกติกำที่เป็นธรรม

• ไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวร้ำย หรอืกระท�ำกำรใดๆโดยปรำศจำกควำมจรงิและไม่เป็นธรรม

• ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมำย

• สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

• พนักงำนต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น คัดลอก ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงำนตำ่ง ๆ 

รวมไปถงึซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ ส�ำหรบัพนกังำนท่ีล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสิทธิใ์ด ๆ มคีวำมผิดทำงวินยั 

และตำมกฎหมำย 

นอกจำกนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงกำรด�ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เว้นแต่กำรท�ำรำยกำรนั้นจะเป็นไป 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้ว 

ในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน”

2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษิทัไม่ยอมรบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ใดๆทัง้ส้ิน โดยครอบคลุมถงึธรุกจิและรำยกำรทัง้หมดในทกุประเทศและทกุหน่วยงำน 

ทีเ่กีย่วข้อง พร้อมกนันี ้บรษิทัได้ก�ำหนดขัน้ตอนกำรปฏบิตัเิพือ่ต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ ให้เป็นไปตำมนโยบำยนี ้และ

บรษัิทจะสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยธรุกจิ และรกัษำ

ชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้โดยทั่วกัน 

 ค�ำนิยำมตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

กำรคอร์รปัชัน่ หมำยถงึ กำรกระท�ำเพือ่แสวงหำผลประโยชน์ทีม่ชิอบด้วยหน้ำทีห่รอืด้วยกฎหมำย เพือ่เอือ้ประโยชน์

ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยกำรเสนอ กำรให้ค�ำมั่นสัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน 

กำรชักจงูสูก่ำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำย ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กำรท�ำหลักฐำนเท็จ กำรน�ำทรพัย์สนิของบรษิทัไปใช้ส่วนตวั 

กำรกระท�ำในลักษณะที่มีกำรขัดกันของผลประโยชน์ 
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กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน เช่น กำรให้กู้เงิน กำรบริจำคเงิน กำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น 

กำรให้สิง่ของหรอืบรกิำร กำรโฆษณำส่งเสรมิสนบัสนนุพรรคกำรเมอืง กำรซ้ือบตัรเข้ำชมงำนทีจ่ดัเพือ่ระดมทนุหรอืบรจิำค 

ให้พรรคกำรเมือง กำรให้พนักงำนลำหยุดเป็นตวัแทนบรษิทัเพือ่ร่วมด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรรณรงค์ทำงกำรเมอืง (ข้อ 17)

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ หมำยถึง เทศกำลหรือวันส�ำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอำจ 

มีกำรให้ของขวัญ และให้หมำยควำมรวมถงึโอกำสในกำรแสดงควำมยนิด ีกำรแสดงควำมขอบคณุ กำรต้อนรบั กำรแสดง

ควำมเสียใจ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 

พนักงำน หมำยถึง พนักงำนประจ�ำ พนักงำนรำยวัน พนักงำนชั่วครำว และพนักงำนสัญญำจ้ำงพิเศษ

แนวทำงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ไม่ยอมรบัหรอืให้กำรสนบัสนนุกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

2. บริษัทก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งมีควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำนทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง

• ต้องเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

• ให้จัดท�ำเอกสำรระบุชื่อผู้รับควำมช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ของกำรให้ควำมช่วยเหลือ รำยละเอียดกิจกรรมและ 

ค่ำใช้จำ่ยต่ำงๆ และแนบเอกสำรส�ำคัญที่ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

• บริษทัเคำรพในสิทธส่ิวนบคุคลในกำรมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุกจิกรรมทำงกำรเมืองต่ำงๆ ของพนกังำนเป็นกำรส่วนตวั 

โดยต้องกระท�ำนอกเวลำงำน ไม่แอบอำ้งชื่อเสียงและไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในกำรกระท�ำดังกล่ำว

• ห้ำมผูบ้งัคบับญัชำพนักงำนในทกุระดบัชัน้ สัง่กำร หรอืโน้มน้ำว ด้วยวธิใีดๆ ทีท่�ำให้พนกังำนและผู้ใต้บงัคบับญัชำเข้ำ

ร่วมในกจิกรรมทำงกำรเมืองทกุประเภท และหลกีเลีย่งกำรแสดงควำมคิดเหน็เกีย่วกบักำรเมอืงในสถำนทีท่�ำงำนหรอื

ในเวลำงำนอันอำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงควำมคิด

2.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล

• บริษัทให้เงินบริจำคกำรกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมกำรศึกษำ 

โดยเงินบริจำคต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

• กำรขอเบิกเงินบริจำค ให้จัดท�ำเอกสำร ระบุชื่อผู้รับเงิน จ�ำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของกำรบริจำค และแนบเอกสำร

ส�ำคัญที่ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ น�ำเสนอผู้มีอ�ำนำจอนุมัติตำมระเบียบอ�ำนำจด�ำเนินกำร

• ผูข้อเบิกเงนิบรจิำค ต้องตดิตำมหลักฐำนกำรรบัเงนิบรจิำค เพือ่ให้มัน่ใจว่ำเงินบรจิำคถกูส่งมอบให้ผูร้บัครบถ้วน และ

ให้น�ำส่งหลักฐำนประกอบให้ฝ่ำยบัญชีกำรเงินตรวจสอบตำมที่ก�ำหนดในรำยกำรเอกสำรส�ำหรับใช้เบิกเงินบริจำค 

ให้ครบถ้วน

2.3 เงินสนับสนุน 

• บริษทัให้เงนิสนบัสนนุ เพือ่วตัถุประสงค์ในกำรสร้ำงช่ือเสยีง กระชบัควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ โดยเงนิสนบัสนนุต้องเป็นไป 

อย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ถูกน�ำไปใช้เพื่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

• กำรขอเบิกเงนิสนบัสนนุ ให้จดัท�ำเอกสำร ระบชุือ่ผูร้บัเงนิ จ�ำนวนเงนิ วตัถปุระสงค์ทำงธุรกจิ และแนบเอกสำรส�ำคัญ

ที่ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ น�ำเสนอผู้มีอ�ำนำจอนุมัติตำมระเบียบอ�ำนำจด�ำเนินกำร

• ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน ต้องติดตำมหลักฐำนกำรรับเงินสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่ำเงินบริจำคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน 

ถูกน�ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ และให้น�ำส่งหลักฐำนประกอบให้ฝ่ำยบัญชีกำรเงินตรวจสอบตำมที่ก�ำหนดในรำยกำร

เอกสำรส�ำหรับใช้เบิกเงินสนับสนุนให้ครบถ้วน
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2.4 กำรให้หรือรับของขวัญ และกำรเลี้ยงรับรอง 

• กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง 

กับบริษัท เว้นแต่เป็นกำรให้หรือได้รับตำมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ 

• สิ่งของที่รับหรือให้ควรมีมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด ไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมำย และไม่น�ำ

ไปสู่กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

• กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่ำเกินกว่ำที่ก�ำหนด ให้พนักงำนจัดท�ำแบบรำยงำนกำรรับของ

ขวัญ แจ้งผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนรับทรำบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแบบรำยงำนฯ ให้ฝำ่ยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เพื่อด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

• บริษัทให้กำรเลี้ยงรับรอง เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ รักษำสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำร

ประกอบธุรกิจ 

• กำรขอเบิกค่ำเลีย้งรบัรอง ให้จดัท�ำเอกสำร ระบชุือ่ผูร้บัเงนิ จ�ำนวนเงนิ วตัถปุระสงค์ทำงธรุกจิ และแนบเอกสำรส�ำคญั

ที่ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ น�ำเสนอผู้มีอ�ำนำจอนุมัติตำมระเบียบอ�ำนำจด�ำเนินกำร และผู้ขอเบิกต้องน�ำส่งหลักฐำน

ประกอบกำรจ่ำยให้ฝ่ำยบัญชีกำรเงินตรวจสอบตำมขั้นตอนกำรเบิก-จ่ำยเงิน

2.5 ค่ำอ�ำนวยควำมสะดวกและสินบน 

• บริษัทไม่จ่ำยและไม่รับเงินค่ำอ�ำนวยควำมสะดวก ค่ำสินบน ในกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิด

ขึ้นโดยผ่ำนบุคคลท่ีท�ำหน้ำที่แทนบริษัท ที่ปรึกษำ นำยหน้ำ คู่สัญญำ คู่ค้ำ หรือตัวกลำง ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุม 

ของบริษัทโดยตรง 

• พนักงำนต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อำจน�ำไปสู่หรือสื่อว่ำบริษัทได้จ่ำยหรือรับค่ำอ�ำนวยควำมสะดวกหรือเงินให้สินบน

• หำกพนกังำนได้รบักำรร้องขอให้จ่ำยเงนิในนำมของบริษทั พนกังำนควรขอใบเสรจ็ซึง่มรีำยละเอยีดเหตผุลในกำรจ่ำยเงนิ 

หำกพนกังำนมีข้อสงสยั ข้อกงัวล หรอืค�ำถำมใดๆ เกีย่วกบักำรจ่ำยเงินนัน้ควรแจ้งผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน และ/หรอื 

กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบ 

2.6  กำรจัดซื้อจัดจำ้ง

• ต้องระบวุตัถุประสงค์ของกำรจัดซือ้จดัจ้ำงอย่ำงชดัเจน น�ำเสนอให้ผู้บงัคบับญัชำตำมสำยงำนพจิำรณำควำมเหมำะสม 

และกำรอนุมัติต้องเป็นไปตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัท

• มีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผู้ขำย/ผู้ให้บริกำร อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย

• บริษัทไม่มีนโยบำยเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขำย/ผู้ให้บริกำร 

เพื่อท่ีจะรับสิ่งของ/บริกำรที่ไม่ได้คุณภำพมำตรฐำนตรงตำมค�ำส่ังซื้อหรือข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

ให้พนักงำนแจ้งผู้บังคับบัญชำและส่วนจัดซื้อทรำบทันที เพื่อหำทำงแก้ไขร่วมกัน

3. จดัให้มกีระบวนกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิทีโ่ปร่งใสและถกูต้อง ตลอดจนจดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม และ

มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม 

• รำยกำรบันทึกบัญชีต่ำงๆ ต้องมีรำยละเอียดท่ีเหมำะสม ถูกต้อง มีกำรระบุรำยกำรจ่ำย กำรซ้ือขำย กำรจัดกำรสินทรัพย์ 

วตัถปุระสงค์กำรท�ำรำยกำรทีช่ดัเจน ไม่มกีำรปลอมแปลงกำรบนัทกึบญัชแีละเอกสำรทีเ่กีย่วข้องเพือ่ปิดบงัรำยกำรธรุกรรม

ที่แท้จริง 

• มีกระบวนกำรสอบยันข้อมูลกำรบันทึกรำยกำรบัญชีหรือข้อมูลในระบบสำรสนเทศมำกกว่ำหน่ึงหน่วยงำน ท�ำให้เกิด 

กำรตรวจสอบถ่วงดุลระหวำ่งกัน และป้องกันไม่ให้เกิดกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม 
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4. จัดให้มีกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร กำรเลื่อนต�ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ที่สะท้อนให้เห็นถึง 

ควำมมุ่งมั่นของบริษัทต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

• มกีำรตรวจสอบประวัตอิำชญำกรรม และตรวจสอบอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเกีย่วกบั ทดสอบข้อสอบจติวทิยำ และ/หรอืตรวจสอบ

บุคคลอำ้งอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่ำบุคคลที่บริษัทจะพิจำรณำรับเป็นพนักงำนนั้น มีควำมประพฤติและมีทัศนคติที่ดี

• สนับสนุนและส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนอย่ำงทั่วถึง 

เพือ่ส่งเสรมิควำมซือ่สตัย์ สจุรติ และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัติำมหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ โดยสือ่ให้เหน็ควำมมุง่มัน่ของบรษิทั 

วำ่กำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ต้องมีควำมเหมำะสม และเป็นธรรมตำมนโยบำยคุณภำพของบริษัท

• ไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทำงลบต่อพนกังำนทีป่ฏเิสธกำรทจุรติคอร์รปัชัน่แม้ว่ำกำรกระท�ำนัน้จะท�ำให้บรษิทัสญูเสยี

โอกำสทำงธุรกิจ

5. สือ่สำรนโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ันให้กรรมกำร ผู้บรหิำร พนกังำน บคุคลผู้ท�ำหน้ำทีแ่ทนบริษทั  

ที่ปรึกษำ นำยหน้ำ คู่สัญญำ คู่ค้ำ เพื่อกำรน�ำไปปฏิบัติ ดังนี้

กำรสื่อสำรภำยใน 

• ให้พนักงำนทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นผ่ำนกำรอบรม ติดป้ำยประกำศ แจกจ่ำยและ 

จัดเก็บไว้ในระบบ (E-Document)

• ให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ลงนำมยอมรบักำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัช่ันไปปฏิบตัอิย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

กำรสื่อสำรภำยนอก 

• จัดท�ำเอกสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นเอกสำรแนบท้ำยสัญญำระหว่ำงบริษัทกับบุคคลผู้ท�ำหน้ำท่ี 

แทนบริษัท ที่ปรึกษำ นำยหน้ำ คู่สัญญำ คู่ค้ำ

• เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

6. ผู้ที่กระท�ำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันถือเป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณบริษัท จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบ 

ข้อบงัคบัเกีย่วกบักำรท�ำงำนทีบ่รษิทัก�ำหนด หรอือำจถกูยกเลกิสญัญำจ้ำงและอำจได้รบัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท�ำนัน้

ผิดกฎหมำย 

7. จดัให้มช่ีองทำงทีป่ลอดภยัและสำมำรถเข้ำถงึได้ เพ่ือให้พนกังำนและบคุคลอืน่ๆ ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรปฏิบตัติำมนโยบำยต่อ

ต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ และแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิดหรอืร้องเรยีน โดยมัน่ใจได้ว่ำผูแ้จ้งจะได้รบักำรคุม้ครองอย่ำงเหมำะสม 

และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้

กำรขอค�ำแนะน�ำ 

หำกผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องกำรค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น สำมำรถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. ขอค�ำปรึกษำกับ “ผู้จัดกำรส่วนบริหำรทรัพยำกรบุคคล”

• โทรศัพท์ 02-895-4139 

• ส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด�ำ 

เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 

2. ผู้ขอค�ำแนะน�ำสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรระบุช่ือผู้ขอค�ำแนะน�ำ จะท�ำให้สำมำรถสื่อสำร 

ข้อแนะน�ำตอบกลับถึงผู้ขอค�ำแนะน�ำได้โดยตรง และรวดเร็ว 
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กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผิดหรือร้องเรียน 

หำกผู้ใดมีเบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรกระท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบกำรควบคุม

ภำยในทีบ่กพร่องของบรษิทัซ่ึงอำจเป็นเหตใุห้เกดิควำมเส่ียง/ควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ สำมำรถแจ้งเบำะแสหรอืข้อคดิเหน็

ได้โดยตรงถึงประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และ/หรือ กรรมกำรตรวจสอบทำงใดทำงหนึ่ง ดังนี้ 

1. ส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ มำตำมท่ีอยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด�ำ 

 เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

2. ส่งจดหมำยอิเล็กโทรนิกส์มำที่ Email : cs@smpcplc.com

กำรแจ้งเบำะแสหรอืร้องเรยีนต้องใช้ถ้อยค�ำสภุำพ และควรมรีำยละเอยีด ชือ่-นำมสกลุของผูถ้กูร้องเรยีนและผูร้้องเรยีน ข้อเทจ็จรงิ 

เกีย่วกบักำรกระท�ำผดิ พยำนหลักฐำนทีเ่พยีงพอและแสดงให้เหน็ถงึกำรกระท�ำผิดนัน้ๆ และกรณบีรษิทัมหีลักฐำนว่ำผู้แจ้งเบำะแส

หรือผู้ร้องเรียนมีเจตนำไม่สุจริต หำกเป็นพนักงำนจะถูกด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัท 

หำกเป็นบุคคลภำยนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย บริษัทอำจพิจำรณำด�ำเนินคดีกับผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

บริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนเป็นควำมลับและเปิดเผยเท่ำที่จ�ำเป็น เพื่อค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและ

ป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล 

จะต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ปรำกฎชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงกำรกระท�ำทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือ 

กำรกระท�ำผิดตำมที่แจ้ง)

2. ผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนสำมำรถร้องขอให้คุ้มครองได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

3. ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่เป็นธรรมและเหมำะสม

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/กำรกระท�ำดังต่อไปนี้

1. เร่ืองทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนของบรษิทั รบัไว้พจิำรณำหรอืได้วนิจิฉัยเสรจ็เดด็ขำดแล้ว และไม่มพียำนหลกัฐำนใหม่ทีเ่ป็นสำระ

ส�ำคัญเพิ่มเติม

2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนของบริษัท นำนเกินห้ำปี

3. เรือ่งทีไ่ม่ระบพุยำนหลกัฐำนหรือระบพุฤตกิรรมกำรกระท�ำกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ทีช่ดัแจ้งเพยีงพอทีจ่ะด�ำเนนิกำรสบืสวนสอบสวน

ข้อเท็จจริงได้

กำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน

เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสำรที่ได้รับจำกช่องทำงดังกล่ำว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่ำงๆ 

ท้ังหมด เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำร และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรยุติธรรมในกำรพิจำรณำสอบสวน และกำรพิจำรณำลงโทษผู้กระท�ำควำมผิด แต่กรณีที่มีหลักฐำนปรำกฏ

ชัดแจ้งเพียงพอวำ่ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนำไม่สุจริต อำจต้องได้รับโทษตำมแต่ละกรณี ดังนี้

1. หำกเป็นพนกังำนจะถกูด�ำเนนิกำรสบืสวน สอบสวนเพือ่พจิำรณำลงโทษ ตำมระเบยีบข้อบงัคับเกีย่วกบักำรท�ำงำนของบรษิทั

2. หำกเป็นบุคคลภำยนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย บริษัท อำจพิจำรณำด�ำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนด้วย
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กำรรักษำควำมลับ

ข้อมลูซึง่ได้มำจำกผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรยีน บรษิทัจะเกบ็รกัษำไว้เป็นควำมลบัและไม่เปิดเผยใดๆ ทัง้สิน้ต่อผูไ้ม่มส่ีวนเกีย่วข้อง 

เว้นแต่กรณีที่มีควำมจ�ำเป็นในขั้นตอนของกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องด�ำเนินคดี เป็นพยำน ให้ถ้อยค�ำ หรือ 

ให้ควำมร่วมมือใด ๆ ต่อศำล หรือส่วนรำชกำรที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำย

2.3 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยเคำรพต่อกฎหมำย พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนอย่ำงเคร่งครัด 

โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ สังคม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยก�ำหนดไว้ใน 

จรรยำบรรณธุรกิจ ดังนี้

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

แต่ละคน

• ส่งเสริม พัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของพนักงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำและมั่นคงในสำยวิชำชีพ 

อยำ่งทั่วถึงและสม�่ำเสมอ

• ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำนและกำรแก้ไขปัญหำของบริษัท

• ดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนำมัย และทรัพย์สินของพนักงำน

• กำรแต่งตั้งและโยกย้ำยพนักงำน รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ ต้องกระท�ำด้วยควำมสุจริตใจ และตั้งอยู่บน 

พื้นฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม ควำมถูกต้อง ยุติธรรมและควำมเทำ่เทียมกัน

• ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับตำ่งๆเกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำน และสวัสดิภำพของพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด

• จัดให้มีระบบกำรบริหำรบุคลำกรที่เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆที่จะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง 

อันจะส่งผลกระทบต่อควำมกำ้วหน้ำและมั่นคงในอำชีพกำรงำนของพนักงำน

• ปฏิบัติต่อพนักงำนบนพื้นฐำนของสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนเคำรพในสิทธิหน้ำที่ส่วนบุคคล

2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดังนี้

 บริษัทด�ำเนินงำนโดยยึดหลักคุณภำพและตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกคำ้

มีข้อมูลเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

• ให้กำรรับประกันสินคำ้และบริกำรภำยใต้ข้อก�ำหนดที่เหมำะสม

• ส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ำ อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลำ ภำยใต้

เงื่อนไขที่เป็นธรรม

• ไม่ส่งมอบสินคำ้และบริกำรที่คุณภำพต�่ำกว่ำมำตรฐำนให้ลูกคำ้

• จัดระบบและกลไกให้มีกำรตอบสนองและด�ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และ

ป้องกันมิให้เกิดปัญหำเดิมซ�้ำ

• พัฒนำและหำแนวทำงลดต้นทุนกำรผลิตให้ต�่ำที่สุดอย่ำงต่อเนื่อง โดยยังคงรักษำระดับคุณภำพของสินค้ำและบริกำร

ที่ได้มำตรฐำนไว้

• แสวงหำแนวทำงที่จะพัฒนำคุณภำพของสินคำ้อันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง

• กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงกับลูกค้ำได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำทันที เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำ

แนวทำงแก้ไขและป้องกันปัญหำตลอดจนควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น

• รักษำควำมลับของลูกค้ำและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

70 รายงานประจำาปี 2561



2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดังนี้

• ด�ำเนินกำรให้ทุกๆภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน/กำรผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมกำรปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต�่ำกวำ่ค่ำมำตรฐำนที่ยอมรับได้

• รับผิดชอบและยึดมั่นในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ บริษัทตั้งอยู่

• ตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และอย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อเหตกุำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเนือ่งมำจำก

กำรด�ำเนินกำรของบริษัท โดยให้ควำมร่วมมืออยำ่งเต็มที่กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

• ไม่กระท�ำกำรใดๆอันจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 มีนโยบำย ดังนี้

• ปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง

• ด�ำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชน

ที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�ำเนินกำรเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

• ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภัยต่อสังคมและควำมมั่นคงของประเทศ

• ปฏิบัติและควบคุมให้มีกำรปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

• ไม่กระท�ำกำรใดๆที่จะมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศ

บรษิทัจดัให้มกีจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนอย่ำงสม�ำ่เสมอ โปรดดกูำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำชมุชนและสังคม

ในหัวข้อ “กิจกรรมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสังคม”

3. ประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
บรษัิทได้ประเมนิและระบปุระเดน็ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่ร้ำงผลกระทบต่อกำรประกอบธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และประเดน็

ที่มีนัยส�ำคัญต่อควำมยั่งยืนของกิจกำร เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทำงให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของกิจกำรซึ่งต้อง

ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และเพือ่น�ำไปสูก่ำรสนบัสนนุอนัดจีำกผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย บรษิทัได้ศกึษำถงึลกัษณะ

ของธรุกจิ และบรบิทแวดล้อม เช่น ข้อกงัวล ข้อห่วงใย และควำมสนใจของผู้มส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้องกบักจิกำร  จำกน้ันน�ำประเดน็

ทัง้หมดมำพิจำรณำเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทำงเป้ำหมำยของธุรกจิทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ อนัจะเป็นกำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงธรุกจิและสงัคม 

ดังที่ได้กลำ่วไปในส่วนของกำรวิเครำะห์ “ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ” ของบริษัท ในหัวข้อ “ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ” 

ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยส�ำคัญต่อควำมยั่งยืนของกิจกำร: สินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำยุติธรรม

ซึง่หมำยถงึ สนิค้ำท่ีผลติตรงตำมมำตรฐำนท่ีแต่ละประเทศก�ำหนด และผูบ้รโิภคสำมำรถมัน่ใจได้ว่ำถงัแก๊สทกุใบทีผ่ลติโดยบรษัิท

และใช้งำนอยูน่ัน้ ได้ผ่ำนกำรทดสอบทกุใบและทกุขัน้ตอนกำรผลิต บรษิทัได้มุง่พฒันำกระบวนกำรผลติ กำรควบคุมคุณภำพวตัถดุบิ 

และกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ ให้สอดคล้องและรองรับควำมต้องกำรของทุกมำตรฐำนที่คู่คำ้ของบริษัทยอมรับอย่ำงเคร่งครัด

บริษทัตระหนกัถึงปัจจยัทีม่ผีลต่อควำมยัง่ยนืดงักล่ำว จงึมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษำมำตรฐำนกำรผลิตสนิค้ำตำมมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบั

จำกทั่วโลก พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกันโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสินคำ้ในอนำคต บริษัทได้พัฒนำ

กระบวนกำรผลิต และคุณภำพสินค้ำให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับควำมต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพสูงขึ้นของผู้บริโภค 

ตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้และได้รบักำรปรบัปรงุใหม่โดยส�ำนกัมำตรฐำนอยูต่ลอดเวลำ บรษิทัได้พฒันำกระบวนกำร

ทดสอบ และเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรทดสอบระหว่ำงกระบวนกำรผลิต โดยก�ำหนดให้มีค่ำที่ยอมรับได้เข้มงวดกว่ำมำตรฐำน 

ที่ก�ำหนดในกระบวนกำรทดสอบด้วยแรงดันภำยในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้
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1. ทดสอบแรงดันน�้ำ(Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เท่ำของแรงดันออกแบบ (หรือประมำณ 4 เท่ำของแรงดันใช้งำน) 

โดยถงัจะต้องไม่มกีำรรัว่ซมึหรอืเสยีรปูถำวรตำมเกณฑ์ทีม่ำตรฐำนก�ำหนด ซึง่กระบวนกำรทดสอบนี ้จะถกูท�ำกำรทดสอบ

หลังจำกที่ถังผ่ำนกระบวนกำรอบถังด้วยควำมร้อน (Heat Treatment)

2. ทดสอบกำรรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจำกกระบวนกำรพ่นสีและขันวำล์ว โดยกำรอัดอำกำศเข้ำไปภำย 

ในถังด้วยแรงดันตำมเกณฑ์ที่มำตรฐำนก�ำหนดซึ่งไม่น้อยกว่ำควำมดันใช้งำน แล้วน�ำไปตรวจสอบโดยกำรกดลงไปใต้

น�้ำตำมระยะเวลำที่มำตรฐำนก�ำหนด โดยถังที่ผ่ำนกำรทดสอบจะต้องไม่มีฟองอำกำศรั่วออกมำซึ่งแสดงถึงกำรร่ัวซึม 

ของรอยเชื่อมหรือข้อต่อวำล์ว

4. การดำาเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
4.1 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกร เช่น ไฟฟ้ำ ประปำ น�้ำมัน อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควบคุม

ปริมำณกำรใช้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้บริษัทยังตระหนักว่ำ กำรประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นอีก

หนึ่งปัจจัยของควำมย่ังยืน และเพื่อให้เป็นมำตรฐำนสำกลและเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป ในปี 2560 บริษัทได้รับรับรอง 

ISO 14001:2015 มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม โดยส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกร

อยำ่งมีประสิทธิภำพ สรุปได้ดังนี้

1. ด้ำนคุณภำพน�ำ้ น�ำ้ทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลิตบรษิทัได้บ�ำบดัและน�ำน�ำ้ทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัและกำรกรองแล้ว กลบัมำใช้ใหม่ 

ท�ำให้ลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้ประปำลงได้ ส่วนน�ำ้ทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงำน บรษิทัมกีำรวัดคุณภำพน�ำ้ทิง้อย่ำงสม�ำ่เสมอ

2. ด้ำนขยะและของเสีย บริษัทได้จัดหำภำชนะรองรับขยะที่เหมำะสม มีกำรแยกขยะ และจัดเก็บขยะแต่ละประเภท 

ให้เป็นระเบยีบ และจดัสร้ำงโรงพกัขยะปนเป้ือน และส่งก�ำจดักบับรษิทัทีไ่ด้มำตรฐำนเมือ่มปีรมิำณท่ีเหมำะสม นอกจำก

นี้บริษัทยังได้ด�ำเนินกำร “โครงกำรธนำคำรขยะ” ตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2555  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรท�ำกิจกรรม 

5 ส. ของบริษัท โดยบริษัทได้ด�ำเนินโครงกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง และพนักงำนทุกคนในบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

นี้ โดยพนักงำนสำมำรถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิต เช่น กล่องกระดำษ เศษลวด แกนเทปพันเกลียวฯลฯ 

ตลอดจนวัสดุที่สำมำรถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลำสติก น�ำมำขำยกับคนกลำงที่บริษัทได้จัดจ้ำงในรำคำตลำด 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่สร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนลดปรมิำณขยะภำยในบรเิวณโรงงำน ซึง่จะส่งผลดกีบัสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำนโดยรวม และเป็นกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมอีกทำงหนึ่งด้วย นอกจำกนี้ยังพยำยำมลดปริมำณกำรใช้

กระดำษโดยกำรรณรงค์ให้ใช้กระดำษหน้ำ 2 และกำรจัดเก็บเอกสำรในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิค (e-document)

3. ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ บริษัทลงทุนกับโครงกำรต่ำงๆ เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ได้แก่กำรเปล่ียนหลอดไฟ 

เป็นแบบประหยัดพลังงำน และกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่ำงสม�่ำเสมอ 

4. ด้ำนคุณภำพอำกำศ บริษัทควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด เช่น กำรลด

ฝุ่นละอองภำยในบริษัทก่อนที่จะกระจำยสู่ชุมชนรอบๆโรงงำน โดยกำรใช้บริกำรบริษัทภำยนอกน�ำอุปกรณ์เข้ำมำ

เพื่อดูดฝุ่นภำยในโรงงำนเป็นประจ�ำทุกวัน และก�ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่อง

ระบำยเป็นประจ�ำ พร้อมทัง้จดัให้มแีผนกำรตรวจสอบและบ�ำรงุเชิงป้องกนัของอปุกรณ์หรอืเครือ่งจกัรอย่ำงสม�ำ่เสมอ

5. ด้ำนระดับเสียง บริษัทตรวจวัดเสียงอย่ำงสม�่ำเสมอตำมที่กฎหมำยก�ำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่ก่อมลพิษทำงเสียงแก่

ชุมชนข้ำงเคียง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับประเภทของงำน (เช่น ปล๊ักอุดหู ที่ครอบหู 

เป็นต้น) ให้พนักงำนที่ต้องท�ำงำนในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยงจำกมลพิษทำงเสียง พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์และ

รณรงค์ให้พนักงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน นอกจำกน้ียังจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพกำรได้ยินของพนักงำนที่ต้องท�ำงำน

ในพื้นที่ที่เสียงดังเกินมำตรฐำนในกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี
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6. ด้ำนแสงสว่ำง บริษัทตรวจวัดแสงสว่ำงในพื้นที่ท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนได้ท�ำงำนในที่ที่มีแสงสวำ่งเพียงพอ เพื่อสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรท�ำงำน 

7. ด้ำนควำมร้อน บรษิทัตรวจวดัควำมร้อนในพืน้ทีท่�ำงำน และแก้ไขทนัททีีพ่บว่ำสภำพควำมร้อนในกำรท�ำงำนไม่เหมำะสม

 กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนเรื่องสิ่งแวดล้อม

บรษิทัมแีผนกำรปลกูฝังจติส�ำนกึและเผยแพร่แนวคดิในด้ำนกำรใช้ทรพัยำกรให้มีประสทิธภิำพและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ให้พนักงำนบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่ำนกำรอบรม บอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษัท หรือติดป้ำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ รวมทั้ง 

จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงำนทุกระดับได้เข้ำใจกำรใช้ทรัพยำกรและรักษำส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี้ 

ยังส่งคณะท�ำงำนในส่วนตำ่งๆไปอบรมภำยนอกเพื่อเพิ่มเติมควำมรู้และกำรจัดกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. กำรส่งคณะท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมไปอบรมภำยนอก หรือศึกษำดูงำนกับสถำบันที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำร 

ด้ำนสิง่แวดล้อม เช่น สมำคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรมร่วมกบัองค์กำรพฒันำอตุสำหกรรม

แห่งสหประชำชำติ (UNIDO) และสภำอุตสำหกรรม เป็นต้น โดยปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด 

88 ชั่วโมง

2. กำรอบรมข้อก�ำหนดของ ISO14001 ให้แก่พนกังำนใหม่ทกุคน นอกจำกนีท้มีประชำสัมพนัธ์ของโครงกำร ISO14001 

ยังมีแผนกำรอบรมรำยปีเพื่อทบทวนควำมรู้ให้กับพนักงำน 

3. กำรจัดนิทรรศกำร และประชำสัมพันธ์ดำ้นกำรอนุรักษ์พลังงงำน 

4. กำรรณรงค์กำรคัดแยกเศษอำหำรในสโมสร ซึ่งด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

5. กำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น คู่ค้ำ หรือ คนในชุมชน โดยกำรท�ำแผ่นพับคู่มือในกำรติดต่อ

และข้อระเบียบต่ำงๆ 

6. ปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสำมำรถติดต่อร้องเรียนเรื่องผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อมที่เกิดจำก

บริษทัได้ทีห่มำยเลข 081-812-3110 หรือ 087-795-2292 หรอื 064-796-4333 หรอืทีอ่เีมลล์ em@smpcplc.com 

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.2 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

 กำรจ้ำงงำน

บริษัทจะจ้ำงงำนผู้ที่บรรลุนิติภำวะ และมีคุณสมบัติเหมำะสมตำมเกณฑ์โดยหมั่นตรวจตรำไม่ให้บริษัทเข้ำไป 

มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช ่น ไม ่มีกำรบังคับใช ้แรงงำน (forced labour) และ 

ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (child labour) 

 ค่ำตอบแทนพนักงำน

บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัค่ำตอบแทนพนกังำนว่ำต้องเป็นอตัรำทีเ่หมำะสมกบัควำมรูแ้ละควำมสำมำรถของพนกังำน 

และสภำพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตรำผลตอบแทนในตลำด เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและจูงใจให้พนักงำนท�ำงำน 

กบับรษิทัในระยะยำว และส�ำหรบัพนกังำนฝ่ำยผลติบรษิทัมรีะบบกำรให้ผลตอบแทนพนกังำนทัง้ตำมอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่

ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดและบวกส่วนเพิม่ตำมจ�ำนวนช้ินงำนทีพ่นกังำนท�ำได้มำกกว่ำอัตรำขัน้ต�ำ่ทีบ่รษิทัก�ำหนด นอกจำกน้ี 

บริษัทยังมีกำรทบทวนอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ พร้อมกับจ่ำยโบนัส

ตำมผลประกอบกำรของบริษัทในแต่ละปี

73บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



 สวัสดิกำรพนักงำน

สวัสดกิำรทีบ่รษิทัมนีอกเหนอืจำกทีบ่งัคบัตำมกฎหมำย เพือ่ส่งเสรมิคณุภำพชวีติทีด่ขีองพนกังำน แบ่งเป็นด้ำนต่ำงๆดังนี้

1. สวัสดิกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เช่น กำรอบรมใหญ่พนักงำนประจ�ำปี โครงกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้ท่ี

ต้องกำรเพิ่มทักษะทำงด้ำนภำษำ และ โครงกำรสอนภำษำไทยให้คนงำนต่ำงด้ำว และโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ศักยภำพพนักงำน (7 habits)

2. สวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือด้ำนค่ำครองชีพของพนักงำน เช่น กำรจัดให้มีโรงอำหำรเพื่อขำยอำหำรในรำคำพิเศษให้แก่

พนักงำน กำรให้เบี้ยขยัน คำ่เข้ำกะ คำ่น�้ำมัน รถรับส่งพนักงำน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น

3. สวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือกำรออมเงินของพนักงำน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยำว 

ของพนักงำน และเป็นกำรส่งเสริมกำรออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงำนปฏิบัติงำนกับบริษัทเป็นระยะเวลำนำน 

โดยเงนิทีส่มทบเข้ำกองทนุของพนกังำน จะหกัจำกเงนิเดอืน หรอืค่ำจ้ำงทกุเดอืนในอตัรำทีร่ะบไุว้ โดยบรษิทัจะสมทบ

เงินเข้ำกองทุนในอัตรำเดียวกัน เม่ือพนักงำนพ้นสภำพพนักงำนจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุน 

ตำมเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้

4. สวัสดิกำรที่เกี่ยวกับสถำบันครอบครัวของพนักงำน  เช่น  เงินแสดงควำมยินดีกำรสมรส เงินช่วยเหลือกำรคลอดบุตร 

เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงำนถึงแก่กรรม กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำนที่เรียนดี 

5. สวสัดิกำรเกีย่วกบัควำมม่ันคงในอนำคตของพนกังำนและครอบครวั เช่น จดัให้มเีงนิบ�ำเนจ็แก่พนกังำนหลงัจำกเกษยีณ

อำยุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนถึงแก่กรรม และกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของพนักงำนที่เรียนดี

6. สวัสดิกำรที่เกี่ยวกับคุณภำพชีวิต สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของพนักงำน  เช่น 

- บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัควำมสมดุลระหว่ำงชวีติและกำรท�ำงำนของพนักงำน (work life balance) โดยบรษิทัสร้ำง

วัฒนธรรมองค์กรให้พนักงำนตระหนักถึงคุณภำพของงำนและผลของงำน มำกกว่ำระยะเวลำที่ใช้ในกำรท�ำงำน 

รวมท้ังสนบัสนนุอปุกรณ์ในกำรท�ำงำน สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีเ่หมำะสม เพือ่ให้พนกังำนได้ท�ำงำนอย่ำงเตม็ที ่

ในเวลำงำน และมีเวลำส่วนตัวหลังเลิกงำน  

- กำรให้อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยให้เหมำะสมกับสภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนของพนักงำนแต่ละคน 

- จดัให้มกีำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนทีท่�ำงำนสม�ำ่เสมอ มเีจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัยภำยในอำคำร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ 

- จดัให้มกีำรฝึกซ้อมดบัเพลงิเบือ้งต้น ฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ และกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นแก่พนกังำนต่อเนือ่งทกุๆ ปี 

- กำรจัดให้มีห้องพยำบำลของบริษัท โดยจัดให้มีพยำบำล เวชภัณฑ์และยำที่จ�ำเป็นอย่ำงครบถ้วน พร้อมกับ 

มีรถพยำบำลเตรียมพร้อมส�ำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

- จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีส�ำหรับพนักงำนทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตำมปัจจัยควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบ

อำชีพ เพื่อให้ทรำบถึงผลกระทบต่อสุขภำพของพนักงำนอันเกิดจำกกำรท�ำงำน เช่น กำรตรวจสมรรถภำพกำร

ได้ยิน กำรทดสอบสมรรถภำพกำรมองเห็น กำรตรวจหำสำรเคมี เช่น ตะกั่ว และไซลีน ในรำ่งกำย พร้อมกับมีกำร 

ให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพทั่วไป

กำรให้ควำมเป็นธรรมแก่พนักงำน

บริษัทจัดให้มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นกำรเฉพำะเม่ือมีกรณีกำรท�ำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือกำรทุจริตเกิดขึ้น และ

ให้สิทธิพนักงำนที่ถูกบ่งชี้ควำมผิด หรือทุจริตต่อหน้ำที่กำรงำนให้โต้แย้งเพ่ือพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีกำรบันทึกผลกำรสอบสวน

และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรยุติธรรมในกำรพิจำรณำโทษ และไม่ให้เกิดกำรเลิกจำ้งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

ในปี 2561 และตลอดระยะเวลำทีบ่รษิทัด�ำเนนิกจิกำรมำ ไม่เคยมปีระวตักิำรปฏิบตัต่ิอพนกังำนอย่ำงไม่เป็นธรรม และไม่เคยม ี

คดีขึ้นสู่ศำลในเรื่องดังกลำ่ว

74 รายงานประจำาปี 2561



 นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

บรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนต้ังแต่วนัที ่14 พฤศจกิำยน 2531 

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกแผนกต่ำงๆภำยในบริษัทและตัวแทนจำกบริษัทผู้รับเหมำซ่ึงท�ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์ 

รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้

1. พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทั้งควำมปลอดภัยนอกงำนเพ่ือป้องกันและ

ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคำญอันเนื่องจำกกำรท�ำงำน 

หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำนเสนอต่อนำยจ้ำง โดยนโยบำยปี 2561 ยังคงนโยบำยต่อเนื่องจำกปีก่อน คือ 

กำรลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำนให้เป็นศูนย์

2. รำยงำนและเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน

กำรท�ำงำนและมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนต่อนำยจ้ำง เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง 

ผู้รับเหมำ และบุคคลภำยนอกที่เขำ้มำปฏิบัติงำนหรือเข้ำมำใช้บริกำรในสถำนประกอบกิจกำร

3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร

4. พิจำรณำข้อบังคับและคู่มือตำมข้อ 3 รวมทั้งมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร

เสนอต่อนำยจ้ำง

5. ส�ำรวจกำรปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน และตรวจสอบสถิติกำรประสบอันตรำยท่ีเกิดขึ้นในสถำน

ประกอบกิจกำรนั้น อย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรำยงำนให้นำยจ้ำงทรำบทุกไตรมำส

6. พิจำรณำโครงกำรหรือแผนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนรวมถึงโครงกำรหรือแผนกำรอบรม 

เกีย่วกบับทบำทหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบในด้ำนควำมปลอดภัยของลกูจ้ำง หวัหน้ำงำน ผู้บรหิำร นำยจ้ำง และบคุลำกร

ทุกระดับเพื่อเสนอควำมเห็นต่อนำยจ้ำง

7. วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท�ำงำนที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหนำ้ที่ของลูกจ้ำงทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตำมผลควำมคืบหนำ้เรื่องที่เสนอนำยจ้ำง

9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี รวมทั้งระบุปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 

คณะกรรมกำรเมื่อปฏิบัติหน้ำที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนำยจ้ำง

10.  ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร

11.  ปฏิบัติงำนดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนอื่นตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำย

โดยคณะกรรมกำร คปอ มีก�ำหนดกำรประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีวำระกำรประชุมร่วมกันส�ำรวจบริเวณโรงงำนเพื่อ 

ชี้จุดเสี่ยง และหำทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำย พร้อมกับมีกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นสิ่งที่ 

ควรจะท�ำเพิ่มเติมเพื่อควำมปลอดภัยของพนักงำน

ทั้งนี้ในปี 2559-2561 สถิติกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงำนมีดังนี้

สถิติอุบัติเหตุกำรท�ำงำน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ชำย 

(คน)

หญิง

(คน)

รวม 

(คน)

ชำย 

(คน)

หญิง

(คน)

รวม 

(คน)

ชำย 

(คน)

หญิง

(คน)

รวม 

(คน)

1. ไม่หยุดงำน 14 - 14 14 - 14 16 - 16
2. หยุดงำน 67 - 67 59 - 59 64 1 65
3. ทุพพลภำพ - - - - - - - - -
4. เสียชีวิต - - - - - - - - -
รวม 81 - 81 73 - 73 80 1 81
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ปี 2561 จ�ำนวนกำรเกดิอบุตัเิหตจุนถงึขัน้หยดุงำนของพนกังำนเพิม่ขึน้จำกปี 2560 คดิเป็น 10%  อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมแีผนงำนท่ี 

จะลดอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรท�ำงำนโดยกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เพิ่มเติมกับพนักงำนเพิ่มมำกขึ้น ทั้งพนักงำนที่เข้ำใหม่และพนักงำน 

ทีบ่รรจแุล้ว เพ่ิมกำรตรวจตรำกำรใส่อปุกรณ์นริภยัเพือ่ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนให้เข้มงวดขึน้ พร้อมทัง้สรปุรำยงำนทีอ่บุตัเิหตแุละ

แนวทำงป้องกนัแก้ไข และรำยงำนให้ผูบ้รหิำรทรำบเป็นรำยไตรมำส โดยมวีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยคอื จะลดอบุตัเิหตใุห้เหลอืศนูย์ 

4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำนของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ

คอร์รปัชัน่ โดยจะปฏเิสธกำรให้สนิบนและรบัสนิบนอย่ำงส้ินเชงิ และมกีำรทบทวนกระบวนกำรท�ำงำนทีช่ดัเจน โปร่งใส 

ในทกุขัน้ตอนอยูเ่สมอเพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมรีะบบป้องกนัควำมเส่ียงทีม่ปีระสิทธภิำพในกำรป้องกนักำรเกดิทจุรติคอร์รปัชัน่

ในองค์กร บริษัทมีกำรจัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้พนักงำน คู่ค้ำ หรือ 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจและรำยกำรทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบโดย

ทัว่กนัว่ำบรษิทัไม่ยอมรบักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ บรษิทัได้จดัท�ำและเผยแพร่กรณศีกึษำพร้อมทัง้ค�ำแนะน�ำหรอื

แนวทำงปฏิบัติให้กับพนักงำนในกรณีที่พบเจอกำรทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจำกนี้บริษัทยังจัดให้มีกำรสอบทำนนโยบำย

ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กำรถือ

ปฏิบัติตำมนโยบำย บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้โดยทั่วกัน 

 กำรควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ผลจำกกำรตรวจสอบภำยในและกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท 

ไม่พบเหตกุำรณ์หรอืข้อบ่งชีใ้ดๆถงึรำยกำรทจุรติคอร์รปัช่ัน กำรเลีย้งรบัรอง กำรบรจิำค และกำรให้ของขวัญเป็นไปตำม

ธรรมเนยีมปฏบิตัปิกตทิำงธรุกจิของบรษิทั และไม่พบว่ำพนกังำนคนใดมกีำรรบัของขวญั หรอืเรยีกร้องผลประโยชน์ใดๆ

จำกผูค้้ำของบรษิทั กำรจดัซือ้/จดัจ้ำง เป็นไปตำมระบบทีบ่รษิทัได้วำงไว้ ระหว่ำงปี 2561 บรษิทัด�ำเนนิกำรตำมนโยบำย

กำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยเน้นกำรทบทวนนโยบำยให้กบัพนกังำนเก่ำว่ำยงัคงมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัเรือ่ง

ทุจริตคอร์รัปชั่น และให้ควำมรู้กับพนักงำนใหม่ผำ่นกำรปฐมนิเทศน์พนักงำนใหม่

ส่วนกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรเพื่อเป็นสมำชิกของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective  Action 

Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตนั้น เริ่มแรกบริษัทได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำน 

กำรทุจริต เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 และระหว่ำงปี 2557-2558 บริษัทได้ด�ำเนินกำรก�ำหนดนโยบำย ออกแบบ

และปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในพร้อมทั้งเผยแพร่แนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้บุคลำกรใน

องค์กรทุกคนรับทรำบ จนกระทัง่ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัฯิ มมีตใิห้กำรรบัรองบรษิทัเป็นสมำชกิของแนว

ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 โดยใบรับรองดังกล่ำวจะมีอำยุ 3 ปี 

(สิ้นสุดวันท่ี 22 เมษำยน 2562) โดยระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้ทบทวนแนวปฏิบัติและนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร 

ทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเตรียมกำรต่ออำยุกำรรับรอง พบว่ำไม่มีสัญญำณบ่งชี้เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นภำยในองค์กร 

นโยบำยฉบับเดิมยังคงมีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2561 

เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิำยน 2561 จงึอนมุตัใิห้ใช้นโยบำยฉบับดงักล่ำวเพือ่ยืน่ต่ออำยกุำรรบัรองเมือ่วนัที ่16 พฤศจกิำยน 2561

ส�ำหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2561 มีมติให้ยังคงใช้นโยบำย

เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับเดิมต่อไป
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4.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน ส่ิงแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้

กระบวนกำรผลิตและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียดังกลำ่ว

เนื่องจำกควำมหลำกหลำยของพนักงำน ทั้งทำงเชื้อชำติ เพศ อำยุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือ 

ควำมพกิำร บรษิทัสนบัสนนุส่งเสรมิให้คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ปฏบิตัต่ิอกนัด้วย

ควำมเคำรพ ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนับนพืน้ฐำนของศักดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์หรอืไม่กระท�ำกำรให้กระทบสิทธเิสรภีำพ

ของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย

พนักงำนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน สำมำรถร้องเรียนผ่ำนทำงช่องทำง 

โดยติดต่อฝำ่ยบุคคล ผู้บริหำร  หรือกรรมกำร ได้ที่

1. ส่งจดหมำยทำงไปรษณีย์ มำตำมที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล 

แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150

2. ส่งจดหมำยอิเล็กโทรนิกส์มำที่ Email : cs@smpcplc.com

4.5 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อ้ำงถึงนโยบำยที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น คัดลอก ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง เผยแพร ่

ผลงำนต่ำง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจึงก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรระบบมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดูแลติดตำม 

อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยมีกระบวนกำรที่เป็นระบบ เช่น จัดท�ำแผนงบประมำณ

ประจ�ำปีในกำรขอต่ออำยผุลติภณัฑ์ทีม่ลีขิสทิธิ ์กำรป้องกนัไม่ให้บคุคลนอกหน่วยงำนบรหิำรระบบตดิตัง้โปรแกรมต่ำงๆ

ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้เอง รวมทัง้มแีผนกำรตรวจสอบเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกนีย้งัรวมถงึกำรห้ำม

เผยแพร่ ควำมลับของบริษัท ข้อมูลที่มำจำกควำมคิด ควำมรู้เทคนิคต่ำงๆที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรงำน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำของบริษัท ไม่วำ่จะได้มีกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำหรือไม่ก็ตำม

นอกจำกน้ีบุคลำกรของบริษัทมีหน้ำที่รักษำควำมลับทำงกำรค้ำ สูตรลับทำงกำรค้ำ หรือวิธีกำรประกอบธุรกิจท่ี 

เป็นควำมลับต้องรักษำให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล

4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของบริษัท ดังน้ันจึงเป็น

หนำ้ที่ของพนักงำนทุกคนที่จะใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พนักงำนมีหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบและ

ดแูลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีอยูใ่นควำมคุม้ครอง ไม่ให้ถกูบคุคลทีไ่ม่ได้รบัอนญุำตเข้ำถงึโดยมชิอบ และต้องไม่เปิด

เผยข้อมลูทีม่คีวำมส�ำคญัทำงธรุกจิให้ผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้อง นอกจำกนีย้งัต้องมจีรรยำบรรณในกำรใช้งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ของบริษัทไม่ให้มีผลกระทบแง่ลบต่อผู้อื่น หรือท�ำผิดพระรำชก�ำหนดทั้งนี้หน่วยงำนบริหำรระบบของบริษัทได้ก�ำหนด

สิทธิกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ เครือข่ำย ระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆ และเมื่อมีกำร 

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบสำรสนเทศ จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจด�ำเนินกำร

4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย

บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐำนของกำรเคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั ดงันัน้จงึเป็นหน้ำที่

ของพนักงำนทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง 

โดยมีแต่ละหน่วยงำนคอยดูและไม่ให้พนักงำนของหน่วยงำนตนเองละเมิด หรือละเลยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
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4.8 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ที่เหมาะสม
บริษทัให้ควำมส�ำคญัและดแูลควำมสมัพนัธ์กบัคูค้่ำเสมอืนเป็นพนัธมติรทำงธรุกจิ โดยยดึประโยชน์ร่วมกนัของทัง้สองฝ่ำย 

กล่ำวคือในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรแต่ละประเภท บริษัทจะสรรหำจำกคู่ค้ำหลำยรำย เพื่อเพิ่มอ�ำนำจในกำร 

ต่อรองด้ำนต้นทุนสินค้ำจำกกำรซื้อปริมำณมำกและเป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจกับคู่ค้ำ บริษัทมีเกณฑ์กำรคัดเลือก 

คูค้่ำทีเ่หมำะสมและเป็นมำตรฐำนเพือ่ให้ได้มำซ่ึงคู่ค้ำทีม่คุีณสมบตั ิและควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรอืบรกิำร 

ทีต่รงควำมต้องกำร และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเกณฑ์ทีบ่รษิทัใช้เพือ่จดัหำคู่ค้ำทีม่คีณุภำพนัน้บรษิทัประเมนิจำก

1. ควำมสำมำรถในกำรผลิตของคู่ค้ำต่อปี และมีฐำนะทำงกำรเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้มีศักยภำพที่จะเติบโตไปพร้อม

กับบริษัทในระยะยำว

2. จ�ำนวนพนักงำน

3. รำยชื่อลูกค้ำหลักและกำรบริกำรหลังกำรขำย

4. กำรได้รับกำรรับรองในระดับสำกล

และเพื่อเป็นกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์และประเมินผลงำนของคู่คำ้ ฝ่ำยผลิตจะประเมินคุณภำพสินคำ้และ

กำรบริกำรของคู่ค้ำเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน – 1 ปี

4.9 ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินผลกำรด�ำเนินของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภำพ (Product & Quality) กำรบริกำร (Service) และกำรส่งมอบ (Delivery) เพื่อน�ำผล 

กำรส�ำรวจมำปรบัปรงุและพฒันำกระบวนกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มีควำมพึงพอใจสงูสดุ

ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำประจ�ำปี 2561 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 85% สูงกว่ำปี 2560 ที่ 83% 

และหำกพจิำรณำคะแนนในรำยหวัข้อพบว่ำด้ำนผลิตภณัฑ์และคณุภำพ และด้ำนกำรส่งมอบมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่ำปีก่อน 

ส่วนด้ำนกำรบริกำรมีคะแนนไม่แตกต่ำงจำกปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยังคงน�ำผลกำรประเมินรวมทั้งค�ำแนะน�ำ 

จำกลูกค้ำมำพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพสินค้ำและบริกำรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดและรักษำ

ควำมสัมพันธ์กับลูกคำ้ให้ยำวนำน

5. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR จากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
5.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึง่ในกลยทุธ์ในกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทันัน้คอืกำรออกผลิตภณัฑ์ทีส่ร้ำงมลูค่ำเพิม่สูง (High Valued-Added Product) 

และเป็นที่ต้องกำรของตลำด พร้อมกับยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยปกติสินค้ำดังกล่ำวจะมีผู้ขำยน้อยรำย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษในกำรผลิต 

ซึง่ผลติภณัฑ์เหล่ำน้ี นอกจำกจะสร้ำงยอดขำยให้แก่บริษทัแล้ว ยงัสำมำรถส่งเสรมิกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัอกีด้วย

 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนำ มีดังต่อไปนี้

1. ถงัแก๊สกระป๋องขนำด 1 ปอนด์ ออกจ�ำหน่ำยครัง้แรกในปี 2556 ซึง่เป็นถงัทีบ่รษิทัได้ร่วมกบัลูกค้ำในกำรพัฒนำและผลติ 

โดยเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อน�ำไปใช้ประกอบกับ

อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์ตัดหญ้ำ เตำแก๊สส�ำหรับปิคนิค ฯลฯ ซึ่งกำรผลิตถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้นี้จะช่วยลด

ปัญหำขยะ เป็นกำรส่งเสรมิและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม นอกจำกนีต้ลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำถงัดงักล่ำวมีควำมต้องกำรเพิม่

สงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จนกระทัง่ตอนต้นปี 2561 ถงัแก๊สกระป๋องได้รบัรำงวัลจำกสถำบันต่ำงๆในประเทศสหรฐัอเมริกำ 

โปรดดรูำยละเอยีดในหวัข้อ “ประวตับิรษิทั” หวัข้อย่อย “ประวตัคิวำมเป็นมำ กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่�ำคญั” 
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2. ถงัน�ำ้หนกัเบำ (Light-Weighted Cylinder) หนึง่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ของบรษิทัทีช่่วยยกระดบัคุณภำพชวีติของผู้บรโิภค 

เป็นถังท่ีผลิตจำกเหล็กกล้ำเกรดพิเศษที่มีน�้ำหนักเบำกว่ำปกติ ท�ำให้น�้ำหนักถังเบำกว่ำปกติประมำณ 40% 

ซึ่งจะสะดวกในกำรขนย้ำย เป็นกำรประหยัดเชื้อเพลิงในกำรขนส่ง และเป็นกำรรักษำสุขภำพของผู้บริโภคต่อกำร 

ไม่ต้องยกของหนักอีกด้วย

3. ถังแก๊สอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 420 ปอนด์ (ขนำดบรรจุ 450 ลิตร) โดยถังขนำดใหญ่น้ีจะช่วยเพิ่มควำมสะดวก 

ต่อลูกค้ำ/ผู้บริโภค เพิ่มควำมปลอดภัยเนื่องจำกไม่ต้องมีถังแก๊สจ�ำนวนมำกเก็บเอำไว้ในบริเวณโรงงำน นอกจำกนี้

ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดค่ำใช้จำ่ยในกำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแก๊ส เช่น วำล์ว หรือท่อส่งแก๊ส เป็นต้น 

4. ถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวชบุกลัวำไนซ์ (Hot-dipped Galvanized) บรษิทัได้พฒันำผลิตภณัฑ์เพือ่ตอบสนองควำมต้อง 

กำรของลกูค้ำทีต้่องกำรถงัทีม่คีวำมคงทนต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกมำกเป็นพเิศษ เช่น กำรน�ำไปใช้ในทีท่ีม่คีวำมชืน้สงู 

เป็นต้น โดยถังชุบกัลวำไนซ์ เป็นถังที่มีควำมคงทนต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกมำกกว่ำถังทั่วไป ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำย 

ของลูกค้ำในกำรซ่อมแซมถัง และช่วยลดขยะที่เกิดจำกถังเสื่อมสภำพ

5. RFID Cylinder Tracking ส�ำหรับลูกค้ำในบำงประเทศที่ต้องกำรเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรติดตำมถังแก๊ส บริษัทจึงได ้

พัฒนำกระบวนกำรผลิตโดยเพิ่มจุดติดตั้ง RFID ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท�ำให้บริษัทได้รับ 

ควำมไว้วำงใจและควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

5.2 การพัฒนากระบวนการผลิต 

บรษิทัไม่หยดุทีจ่ะพฒันำกระบวนกำรผลติ กำรพฒันำกระบวนกำรผลตินอกจำกจะท�ำให้เกดิกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ 

แล้วยงัช่วยลดต้นทุนของบรษิทั และช่วยรกัษำสภำพแวดล้อมอีกด้วย ตลอดปี 2561 บรษิทัได้ปรบัปรงุพฒันำเครือ่งจกัร 

ทีส่ำมำรถผลติได้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้และทนัสมยัขึน้ ลดส่วนสญูเสยีและประหยดัพลงังำน ตลอดจนน�ำระบบ Barcode 

มำทดลองใช้กับกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง เพื่อลดเวลำและข้อผิดพลำดจำกกำรท�ำงำน

6. CSR After Process
ทุกๆปี บริษัทมีโครงกำรที่จะเข้ำไปช่วย หรือ เข้ำไปท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำงๆให้กับชุมชนที่อยู่ห่ำงไกล หรือ ชุมชนที่ต้องกำร

ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ 

โปรดดูรำยละเอียดและภำพกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในหัวข้อ “กิจกรรมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสังคม”
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งานพบปะนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting)

นกัวเิครำะห์เข้ำร่วมงำน Analyst Meeting  

เพื่ออัพเดทผลกำรด�ำเนินงำนและทิศทำง 

ในอนำคตของบรษิทัซ่ึงจดัเป็นประจ�ำทกุไตรมำส 

โดยจัดเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561, 

11 พฤษภำคม 2561, 14 สิงหำคม 2561  

และ 9 พฤศจิกำยน 2561 

2

     กิจกรรมวันเด็ก

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติให้กับเด็กๆ 

ในชุมชนรอบๆโรงงำนและบุตรของพนักงำน 

กจิกรรมภำยในงำนมเีล่นเกมส์พร้อมแจกของรำงวลั 

มำกมำยและร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกับเด็กๆ 

เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2561

1

กิจกรรม
Opportunity Day 

ผูบ้ริหำร บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ำกดั (มหำชน) 

ร่วมน�ำเสนอข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2560 

และครึ่งปีแรกของปี 2561 และทิศทำงธุรกิจในอนำคต 

ต่อนักลงทุน นักวิเครำะห์ และสื่อมวลชน 

ในงำน Opportunity Day ณ ห้องประชุมอำคำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 

20 กุมภำพันธ์ 2561 และ 14 สิงหำคม 2561

3

กิจกรรมบริษัท และกิจกรรมเพื่อสังคม
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การจัดการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561

ณ ห้องรำชพฤกษ์ บี ชั้น 5

โครงกำรพำร์ค วิลเลจ พระรำม 2

6

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
SMPC SPORT DAY 2018

เพื่อส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนโดย 

กำรออกก�ำลังกำย และกระชบัควำมสมัพนัธ์ 

ภำยในองค์กร บริษัทจัดให้มีกำรแข่งขัน 

กีฬำฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ

แชร์บอล และเกมส์ตำ่งๆ ให้กับพนักงำน

ภำยในบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2561

5

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับ 
คณะนักศึกษาจากสถาบัน AIT

เมือ่วนัที ่22 กมุภำพนัธ์ 2561 บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ำกดั (มหำชน) 

ได้ให้กำรต้อนรับคณะนักศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

(AIT) โดยคุณจีระวุฒิ เล้ำวงษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) ผู้บริหำรโรงงำน และ 

ทีมงำนได้ร่วมบรรยำยควำมรู้ภำพรวมธุรกิจของบริษัทฯ 

พร้อมทั้งน�ำคณะนักศึกษำเข้ำชมสำยกำรผลิตเพื่อเป็นแนวทำง

กำรเสริมควำมรู้จำกธุรกิจจริงให้กับคณะนักศึกษำ

4
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
ร่วมงาน Thailand Week 2018
ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ 

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) ได้เข้ำร่วมแสดงสินคำ้ในงำน Thailand 

Week 2018 จัดโดย กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 

ทีโ่รงแรม Pan Pacific Sonargaon Dhaka Hotel กรงุธำกำ ประเทศบงัคลำเทศ 

ระหว่ำงวันที่ 23-26 เมษำยน 2561 เพื่อประชำสัมพันธ์สินคำ้และ 

บริกำรของบริษัทฯ และขยำยโอกำสทำงกำรค้ำของบริษัท  

9

WLPGA Myanmar Summit 2018 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ำกดั (มหำชน) ได้เข้ำร่วมงำน 

WLPGA Myanmar Summit 2018 ทีเ่มอืงย่ำงกุง้ ประเทศพม่ำระหว่ำง 

วนัที ่28-29 มีนำคม 2561 เพื่อกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์และบริกำร 

ทัง้กบัลูกค้ำปัจจบุนัและกลุ่มลูกค้ำทีม่โีอกำสในอนำคต

7

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส
ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะ

พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 คณำจำรย์และนิสิต 

คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

(Chulalongkorn Business School) จ�ำนวน 26 ทำ่น 

น�ำโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธีระ ชวนกุล และ 

ดร. ทิม นพรัมภำ ได้เข้ำเยี่ยม บมจ. สหมิตรถังแก๊ส 

ซึ่งเป็นควำมร่วมมือส่วนหนึ่งของวิชำสัมมนำกำรจัดกำร คุณปัทมำ เล้ำวงษ์ 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร และ คณุจรีะวฒุ ิเล้ำวงษ์ ผูช่้วยกรรมกำรผู้จดักำร 

พร้อมทัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ได้ให้กำรต้อนรบั และร่วมกนัถ่ำยทอดข้อมลู

ควำมเป็นมำของบรษิทัฯ ภำพรวมอตุสำหกรรม วสิยัทศัน์จำกประสบกำรณ์กำร 

ท�ำธรุกจิและกรณศึีกษำให้กบัคณะนสิติ

8
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11บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
ได้รับ Certificate of ESG100 Company 
ประจำาปี 2561

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับ“Certificate of 

ESG100 Company” ประจ�ำปี 2561 จำกสถำบันไทยพัฒน์

ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน

ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือก ที่มีผลกำรด�ำเนินงำนโดดเด่นด้ำน

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG : Environmental, 

Social and Governance) เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2561

โครงการมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงาน

ประจำาปี 2561

ด้วยบริษัทมีนโยบำยที่จะส่งเสริมและเปิดโอกำส

ทำงกำรศึกษำให้แก่บุตร-ธิดำของพนักงำน ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำคนพัฒนำประเทศ และ

เป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงำน บริษัทได้จัดให้มี

โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่บุตร-ธิดำ

ของพนักงำนที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์

กำรคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2561

10

กิจกรรมร่วมปลูกป่าในใจคน
ตามศาสตร์พระราชา คร้ังท่ี 2

จำกปัญหำควำมเสียหำยจำกคลื่นและกระแสน�้ำรุนแรงกัดเซำะแนวพื้นดินเดิม

จมหำยไปในทะเล ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และ

แหล่งอนุบำลสัตว์น�้ำ รวมถึงสัตว์น�้ำที่เคยอำศัยอยู่ในพื้นที่ป่ำชำยเลน บริษัทฯ

จึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมปลูกป่ำในใจคนตำมศำสตร์พระรำชำ” ณ ป่ำชำยเลน

บำงขนุเทยีนชำยทะเล เพือ่ปรบัปรงุและฟ้ืนฟปู่ำชำยเลน สร้ำงแหล่งอำหำร

ส่งเสริมให้เกดิแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2561
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SMPC ร่วมงาน World LPG Forum 
ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮิวสตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) น�ำโดยคุณปัทมำ เล้ำวงษ์ 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร และทีมงำนฝ่ำยขำยและ 

กำรตลำด ได้เข้ำร่วมกำรประชมุและแสดงสนิค้ำในงำน World 

LPG Forum ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดข้ึน ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันท่ี 2-4 ตุลำคม 2561 

เพื่อประชำสัมพันธ์บริษัทฯ และส่งเสริมกำรขำยสินค้ำและ

บริกำรไปสู่กลุ่มลูกค้ำปัจจุบันและกลุ่มลูกค้ำที่มีโอกำสในอนำคต โดยในงำนเป็นกำรรวมตัวของตัวแทนของภำครัฐ ภำคเอกชน 

และองค์กรอิสระ ในกลุ่มอุตสำหกรรม LPG จำก 72 ประเทศทั่วโลก รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสำกรรม และเทคโนโลยี 

ที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรพัฒนำภำพรวมของอุตสำหกรรมต่อไป

15

โครงการตรวจสุขภาพ 
ประจำาปี 2561

เพื่อสุขภำพและพลำนำมัยที่ดีของบุคลำกร 

ในองค์กร บริษัทได้จัดโครงกำรตรวจสุขภำพ 

ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนโดยหน่วยแพทย์

จำกโรงพยำบำล บำงประกอก 8 เมื่อวันที่ 

21 สิงหำคม 2561 และวันที่ 28 สิงหำคม 2561

13

SMPC รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิก 
พันธมิตรศุลกากร

เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2561 คุณปัทมำ เลำ้วงษ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) รับมอบใบประกำศรับรอง

กำรเป็นสมำชิก "โครงกำรพันธมิตรศุลกำกร (Customs Alliances)" 

จำกคณุกลิุศ สมบตัศิิร ิอธบิดกีรมศุลกำกร โดยโครงกำรดงักล่ำวจดัขึน้ 

เป็นปีที ่2 ณ ห้องโถงอำคำร 1 ชัน้ 1 กรมศลุกำกร เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำร

เพิม่ช่องทำงสือ่สำรระหว่ำงภำคเอกชนกบักรมศลุกำกร และให้ค�ำแนะน�ำ 

ในด้ำนกำรตดิต่อประสำนงำนน�ำเข้ำ-ส่งออก แก้ไขปัญหำ สร้ำงควำมชดัเจน 

และลดข้อโต้แย้งทีจ่ะเกดิขึน้ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ปัญหำเชิงนโยบำยและปัญหำหน้ำงำนปกต ิอำท ิพธิกีำรศุลกำกร พกิดัอตัรำศลุกำกร 

รำคำ ถิ่นก�ำเนิด กฎหมำยศุลกำกร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอื่นๆ 
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน) ร่วมงาน 
LPG Cambodia 2018 
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) โดยคุณศำนติพงษ์ ตันกนก ผู ้จัดกำรฝ่ำยขำย 

ร่วมกบัทมีกำรตลำด ได้เข้ำร่วมงำน LPG Cambodia 2018 ทีก่รงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูำ 

ระหว่ำงวันที่ 13-14 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อประชำสัมพันธ์บริษัท พบปะคู่ค้ำในตลำด 

CLMV และส่งเสรมิกำรขำยสนิค้ำและบรกิำร ไปสู่กลุ่มลูกค้ำปัจจุบนัและกลุ่มลูกค้ำทีม่โีอกำส 

ในอนำคต โดยในงำนเป็นกำรรวมตัวของตัวแทนของภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กรอิสระ 

ในกลุ่มอุตสำหกรรม LPG เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอุตสำหกรรม และช่วยขยำยช่องทำง 

กำรพบปะและติดต่อระหว่ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจแก็สปิโตรเลียมเหลวในภูมิภำค

18

โครงการสหมิตรทำาดีเพื่อน้อง
ประจำาปี 2561

ตัวแทนพนักงำนของบริษัทพร้อมบุตร-ธิดำ เดินทำง 

ไปมูลนิธิเด็ก บ้ำนทำนตะวัน เพื่อแบ่งบันควำมรักและ

ส่ิงของเครือ่งใช้ให้กบัผูด้้อยโอกำส เม่ือวนัที ่27 ตลุำคม 2561 

17

โครงการ
ลานกีฬาสร้างสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนออกก�ำลังกำย

เพื่อสุขภำพ ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 

และห่ำงไกลจำกยำเสพตดิ อกีทัง้ยงัเสรมิสร้ำง 

ควำมสัมพันธ์และควำมรู้สึกที่ดีของชุมชน 

ต่อองค์กร บรษัิทมอบเครือ่งออกก�ำลงักำย 

กลำงแจ้งให้ส�ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน 

เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2561

19

โครงการซ้อมดับเพลิงประจำาปี2561

เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนได้รับรู้และตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัย 

ผู้บริหำรพร้อมทั้งพนักงำนของบริษัทได้เข้ำร่วมซ้อมดับเพลิงประจ�ำปี 2561 

ณ บริเวณภำยในบริษัท โดยเจ้ำหน้ำที่จำกสถำนีดับเพลิงดำวคะนอง 

เมื่อวันที่19 ตุลำคม 2561    
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญและมีแนวทำงในกำรปฎิบัติ ควบคุมและก�ำกับและดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตส�ำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบำล ตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจให้กับพนักงำนทุกส่วน เพื่อเสริมสร้ำงองค์กร 

ให้มีระบบบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ เพิ่มมูลค่ำ และส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัท  บริษัทสื่อสำรแนวทำงในกำร

ก�ำกับดูและกิจกำรผ่ำนคู่มือพนักงำนให้พนักงำนทุกท่ำนรับทรำบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�ำงำน  เพื่อให้พนักงำนทุกคนถือปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มตำ่งๆ อันได้แก่ ลูกคำ้ คู่ค้ำ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงำนและเพื่อนร่วมงำนอย่ำงมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 

รับผดิชอบและโปร่งใส โดยก�ำหนดให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรก�ำกบัและดแูลกจิกำรทีด่ทีีม่กีำรปรบัปรงุใหม่ ปี 2560 ทีต่ลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยได้น�ำมำเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัใิห้กบับรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ให้มคีวำมเหมำะสมกบัภำวะกำรณ์และ

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่อำจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แบ่งเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมด 8 ข้อหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน

2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน

3. เสริมสรำ้งคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล

4. สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ

6. ดูและให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

7. รักษำควำมนำ่เชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับและดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรของบรษิทัได้ตระหนกัเป็นอย่ำงดถีงึควำมส�ำคัญของกำรก�ำกบัและดแูลกจิกำรทีด่ ีจงึได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง

ในกำรส่งเสริมให้บริษัทมีระบบและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง

ย่ังยืนของบริษัท เพรำะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรกิจกำรที่ดี ซึ่งจะมีส่วนท�ำให้บริษัทได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น 

ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ตลอดจนเป็นกำรเสรมิสร้ำงควำมโปร่งใสและประสิทธภิำพของฝ่ำยจัดกำร อนัจะสร้ำงควำมเชือ่มัน่ 

ให้เกดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ำย รวมทัง้ยดึมัน่ในควำมรบัผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชำติ 

บรษิทัได้เผยแพร่วสิยัทศัน์และพนัธกจิองค์กร หลกับรรษทัภบิำล และจรรยำบรรณธรุกจิไว้ในระบบเครอืข่ำย Intranet ของบรษิทั

และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.smpcplc.com ในส่วนข้อมลูบรษิทั เพือ่ให้พนกังำน ลกูจ้ำง และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัทกุคน

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน�ำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรยงัก�ำหนดให้มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรก�ำกบัและดแูลกจิกำรของบรษิทัเป็นประจ�ำทกุปี 

โดยนโยบำยของปี 2561 คณะกรรมกำรได้ทบทวนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2560 เมือ่วนัที ่22 ธนัวำคม 2560 

และ นโยบำยของปี 2562 คณะกรรมกำรได้ทบทวนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 11 ธันวำคม 2561 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท เรื่องกำรก�ำหนดจ�ำนวน

บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนไปด�ำรงต�ำแหน่งว่ำไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจำกนี้ที่ประชุมคณะกรรมกำร 

ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรของบริษัทแล้วพบว่ำยังคงเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของบริษัทในปัจจุบัน

และอนำคต และสอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก

ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�ำหรับนโยบำยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตำมเนื่องจำกยังไม่เหมำะสม 

กับสภำพกำรณ์ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรได้พิจำรณำเพื่อหำทำงออกที่เหมำะสมต่อไป ซึ่งนโยบำยที่ไม่ได้ปฏิบัติ 
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ตำมดงักล่ำวได้เปิดเผยในหวัข้อย่อย “เรือ่งทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย” แล้ว 

ทั้งนี้นโยบำยกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรของบริษัทก�ำหนดให้มีเนื้อหำสำระส�ำคัญประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียม

3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ซึ่งสามารถสรุปให้ครอบคลุมหลักสำาคัญดังนี้

1. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย อำทิ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ 

ผู้ถือหุ้น พนักงำน รัฐบำล และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง 

รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

ดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรับผิดชอบกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำของตนเอง

3. กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลทีถ่กูต้องอย่ำงเพยีงพอ 

และทันเวลำแก่ผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝำ่ย อันจะน�ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน เจำ้หนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝำ่ย

4. กำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นอยู ่เสมอ โดยมีกำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม 

รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรทุจริต และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

5. มุ่งส่งเสริมหลักกำรปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงำนพัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศอยำ่งต่อเนื่อง

6. มีกำรก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนักงำนทุกคน ที่จะต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ และถือปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำกกำรเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในกำรบริหำรงำน ตัดสินใจและ

กระท�ำกำรแทนผูถ้อืหุน้ จงึมนีโยบำยปฏบิตัหิน้ำท่ีด้วยควำมซือ่สัตย์สุจรติและโปร่งใส โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์บรษิทัและส่วนรวม 

เป็นส�ำคัญ พร้อมกับให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่ครบถ้วน เท่ำเทียมกัน และตำมควำมเป็นจริง 

นอกจำกนี้ยังก�ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน และแจ้งแก่พนักงำนทุกคนให้รับทรำบต้ังแต่ท�ำสัญญำ

ว่ำจ้ำงกบับรษัิท คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ได้แก่ กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ กำรมส่ีวนแบ่งในก�ำไรของกจิกำร 

กำรเข้ำร่วมประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ทีม่กีำรจดัประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุ เพือ่แต่งตัง้/ถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนด/แก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ 

กำรลดทุนหรอืเพิม่ทนุ กำรอนมุตัริำยกำรพเิศษ โดยไม่กระท�ำกำรใดๆอันเป็นกำรละเมดิหรอืรดิรอนสิทธขิองผู้ถอืหุน้ อกีทัง้ยงัส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของตน

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ก�ำหนดให้เรียกประชุมสำมัญปีละ 1 ครั้ง ภำยใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชี 

และเรียกประชุมวิสำมัญในกรณีที่มีรำยกำรผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมำย ข้อบังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติ 

จำกผูถ้อืหุน้ หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร โดยกำรประชุมในแต่ละครัง้จะต้องมผีูถ้อืหุน้เข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อย 25 

ท่ำน หรอื ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และ จ�ำนวนหุน้ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้ จงึจะ 

ครบเป็นองค์ประชมุ ซึง่บรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูล้งทนุประเภทสถำบนัให้เข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้
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ในกำรประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษแจ้งรำยละเอียดวำระกำรประชุม 

พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม และควำมเห็นของคณะกรรมกำรพร้อมค�ำชี้แจงและเอกสำรประกอบในแต่ละวำระ เพื่อให้ 

ผูถ้อืหุน้สำมำรถพจิำรณำถงึเหตผุลควำมจ�ำเป็น และผลกระทบของกำรท�ำรำยกำร พร้อมทัง้แนบเอกสำรทีเ่กีย่วข้องของแต่ละวำระ 

เช่น ส�ำเนำรำยงำนกำรประชมุครัง้ก่อน หรอื รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั ให้ผู้ถอืหุน้อย่ำงครบถ้วน เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้ได้รบัข้อมลูครบถ้วน 

ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลำต่อกำรตัดสินใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ  และยังแนบเอกสำรอ่ืนๆ เช่น รำยละเอียดของเอกสำรที่ 

ผูถ้อืหุน้จะต้องน�ำมำแสดงในวันประชมุ เพือ่รกัษำสทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุและกำรลงคะแนนเสียง และแนบข้อบงัคบัของบริษัท

ส่วนทีเ่กีย่วกบักำรประชมุผูถื้อหุน้เพือ่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบ พร้อมทัง้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวโหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมแทนได้เลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือมอบให้กรรมกำรอิสระท่ำนที่บริษัทเสนอ 

ลงคะแนนเสียงแทน ท้ังน้ีบริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมฯ 

เพื่อกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น 

เพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเตม็ที ่ตำมปกตแิล้วคณะกรรมกำร

จะจดัประชมุในช่วงบ่ำย และไม่มกีำรจ�ำกดัเวลำทีใ่ช้ในกำรประชุม เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมข้อสงสัยได้อย่ำงเตม็ที่ 

ในส่วนสถำนที่จัดประชุมที่โครงกำร พำร์ค วิลเลจ พระรำม 2 (Park Village RamaII) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรำมที่ 2 ซอย 

56 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถำบันสำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมประชุมได้สะดวก 

บริษัทได้ส�ำรองพื้นท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่ำงเพียงพอ รวมทั้งจัดให้แนบแผนที่แสดงกำรเดินทำงไปกับหนังสือเชิญประชุม 

ผูถ้อืหุน้ และจดัให้มรีถรบั-ส่งผูถื้อหุน้ในจดุทีบ่รษิทัก�ำหนด คอื บรเิวณตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่เป็นกำรอ�ำนวยควำม

สะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเขตใจกลำงเมืองสำมำรถเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีได้สะดวกขึ้น

บรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมเอกสำรทัง้หมดดงักล่ำวผ่ำนบรษิทั ศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 21 วัน และบริษัทได้เผยแพร่

หนงัสอืเชญิประชมุลงเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.smpcplc.com) ล่วงหน้ำก่อนวันประชมุ 28 วนั พร้อมทัง้แจ้งข่ำวในระบบข่ำวของ

ตลำดหลกัทรพัย์ฯทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษให้ผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทนุทัว่ไปทรำบ นอกจำกนีบ้รษิทัได้ท�ำกำรประกำศโฆษณำใน

หนงัสือพมิพ์ภำษำไทยเรือ่งค�ำบอกกล่ำวเชญิประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท�ำกำร และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 

3 วันท�ำกำร  

ก่อนกำรประชุม บริษัทได้เปิดเผยรำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนี้บริษัทยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำได้จนถึงวันที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่ำนทำงช่องทำงโดยตรงถึงประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ 

หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 

ส�ำหรับกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นกำรแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใส บริษัทได้เผยแพร่

หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ชื่อเรื่อง 

“กำรประชุมผู้ถือหุ้น” โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคล

เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรได้ ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคมของทุกปี (รวม 3 เดือน) ผ่ำนช่องทำงโดยตรง

กับเลขำนุกำรบริษัท และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้น�ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรต่ำงๆ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท และ

ประกำศข่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรพัย์ฯ ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยำยน 2561 อนึง่ส�ำหรบัรอบระยะเวลำเปิดรบัเรือ่งประจ�ำปี 

2561 ที่ผ่ำนมำ เพื่อกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระหรือรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับ 

กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

88 รายงานประจำาปี 2561



2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บรษิทัจดักำรประชมุผูถื้อหุน้รวมทัง้หมด 1 ครัง้คอืกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 เมือ่วนัที ่28 มนีำคม 2561 

ระหวำ่งเวลำ 14.00 – 16.00 น. 

ในกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่ำ 

กำรประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลำที่เพียงพอและเหมำะสมกับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมระหว่ำงวำระ

สำมำรถเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงได้เมือ่จบวำระนัน้ในทนัท ีบรษิทัได้จดัเตรยีมเจ้ำหน้ำทีแ่ละเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่ำงเพยีงพอ 

เพือ่ควำมรวดเรว็ในกำรลงทะเบยีน พร้อมทัง้จดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวำระให้ผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัให้มกีำรเลีย้งรบัรองทีเ่หมำะ

สมแก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชมุ ส�ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถมำเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองได้นัน้ บรษิทัยงัส่งเสรมิกำรใช้สทิธอิอกเสยีง

ของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ ด้วยกำรแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะให้มำร่วมประชมุแทน หรอืสำมำรถแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ

ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียง ได้แก่ นำยโกมินทร์ ลิ้นปรำชญำ (กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 

และนำงวีระวรรณ บุญขวัญ (กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำ 

มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระทั้ง 2 ท่ำนดังนี้

• ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 224 รำย มอบฉันทะให้นำยโกมินทร์ ลิ้นปรำชญำ

• ไม่มีผู้ถือหุ้นทำ่นใดมอบฉันทะให้นำงวีระวรรณ บุญขวัญ

ก่อนเริม่กำรประชุมประธำนกรรมกำรชีแ้จงสทิธกิำรลงคะแนน วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนนอย่ำงชัดเจนให้ผูถ้อืหุน้รบัทรำบ 

ระหว่ำงกำรประชมุนำงปัทมำ เล้ำวงษ์ กรรมกำร เป็นผูร้บัมอบหมำยจำกประธำนฯให้เป็นผูด้�ำเนนิกำรประชมุตำมล�ำดบัวำระกำร

ประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหนำ้ 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทั้งคณะ (คิดเป็น 100%) ได้แก่ 

ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรและคณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 

พร้อมทัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูฝ่ำยต่ำงๆท่ีเกีย่วข้องและทีป่รกึษำของบริษทั เช่น ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงนิ 

ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำกฎหมำย เข้ำร่วมประชุมเพือ่ร่วมตอบข้อซกัถำมจำกผู้ถอืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ในกำรประชุมประธำนฯ

ได้ให้เวลำอย่ำงเพียงพอในแต่ละวำระและเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรตรวจสอบและซกัถำมผูบ้รหิำรถงึกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัทและเหตุผลของกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นอย่ำงโปร่งใส

ในกำรนบัคะแนนเสยีงทกุวำระ เพือ่ให้กำรตรวจนบัเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพและรวดเรว็ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพำะ

กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้คดัค้ำน หรอื งดออกเสยีง ยกเว้นวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร บรษิทัได้จดัให้มกีำรลงคะแนนเลอืกตัง้เป็นรำยบุคคล 

และเกบ็บตัรลงคะแนนทกุใบทัง้ทีเ่หน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง นอกจำกนีเ้พือ่ควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถอืหุน้ กรรมกำรท่ีมี

ส่วนได้เสยีในกำรพจิำรณำวำระใดจะงดออกเสยีงและออกจำกห้องประชมุในระหว่ำงกำรพจิำรณำวำระนัน้ บรษิทัยงัใช้เทคโนโลยี 

ที่เหมำะสมในกำรนับคะแนนและแสดงผลสรุปกำรลงคะแนนในแต่ละวำระเพื่อให้กำรประชุมสำมำรถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นย�ำ และเพือ่ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลัง บรษิทัได้จดัเกบ็บตัรลงคะแนนทีม่กีำรลงชือ่ของผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบ

ฉันทะไว้ที่เลขำนุกำรบริษัท ส�ำหรับผลสรุปกำรตรวจนับคะแนนในแต่ละวำระนั้น บริษัทได้เปิดเผยผลกำรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 

ที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงทันทีก่อนขึ้นวำระต่อไป และจัดให้มีกำรสรุปมติที่ประชุมทั้งหมดอีกครั้งหลังจบ

วำระสุดท้ำย และเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ที่ผ่ำนมำ 

คณะกรรมกำรได้เชิญบุคคลท่ีเป็นอิสระ คือ นำงสำวฐิตำรีย์ ทัศนำวิวัฒน์ (ที่ปรึกษำกฎหมำย)  เข้ำร่วมเป็นผู้ตรวจสอบกำรนับ

คะแนนเสียง

89บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



3. การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
หลงักำรประชุม บรษิทัเผยแพร่สรปุผลกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ พร้อมมตทิีป่ระชมุทนัทผ่ีำนระบบของตลำดหลกัทรัพย์ 

และภำยในวันท�ำกำรถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนรำยงำนกำรประชุมทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษบริษัทเผยแพร ่

ในเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่มีกำรประชุม โดยเลขำนุกำรบริษัทได้รวบรวมประเด็นข้อซักถำมและข้อคิดเห็น

ทีส่�ำคญัเพิม่เตมิไว้ในรำยงำนกำรประชมุเพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้รบัทรำบข้อมลูทีส่�ำคญัในระหว่ำง

กำรประชุม พร้อมท้ังเปิดเผยวิธีกำรลงคะแนน พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวำระ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ผู้ถือหุ้น

สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่เลขำนุกำรบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ประสำนงำน อธิบำยข้อซักถำมและด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

รำยงำนกำรประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษำที่ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อกำรอ้ำงอิง

 4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง
• สิทธิในกำรรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่ำเทียมกันส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

• สิทธิที่จะเข้ำถึงข้อมูลของบริษัท เช่น ผลประกอบกำรรำยไตรมำส/รำยปี รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรขอเยี่ยม

ชมกิจกำร เป็นต้น

• สิทธิที่จะตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เช่น กำรตรวจสอบข้อมูลเอกสำรต่ำงๆที่

บริษัทเปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมถึงรำยงำนประจ�ำปีและแบบ 56-1 เป็นต้น

• สิทธิที่จะได้รับกำรแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขกำรละเมิดสิทธิตำ่งๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทไม่มีกำรริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อกำรศึกษำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ รวมถึงไม่มีกำรเพิ่ม

หรือเปลี่ยนแปลงวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ นอกจำกน้ียังไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆที่จะกีดกันหรือสร้ำง

อุปสรรคในกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน

5. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
• ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ต่อเลขำนกุำรบรษิทั ภำยใน 3 วนัท�ำกำร 

นับจำกวันที่กรรมกำรและผู้บริหำรได้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้เลขำนุกำร

บริษทัท�ำหน้ำทีร่วบรวมและรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ของกรรมกำรและผู้บรหิำรต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บริษัทเป็นรำยไตรมำส

• ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท เพื่อให้บริษัท

มีข้อมูลประกอบกำรด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และอำจน�ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ได้ โดยยื่นรำยงำนฯต่อเลขำนุกำรบริษัทเป็นประจ�ำภำยใน 

วันที่ 31 มกรำคมของทุกปี หรือให้รำยงำนโดยมิชักช้ำเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทำงเลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมและ

รำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป

• ห้ำมมใิห้กรรมกำร และผูบ้รหิำร หรอืหน่วยงำนทีไ่ด้รบัทรำบข้อมลูภำยในเปิดเผยข้อมลูภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรอืบคุคล

ที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง

• ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรหลีกเลีย่งกำรซือ้ขำยหลักทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนทีง่บกำรเงนิจะออกเผยแพร่

ต่อสำธำรณชน 

• ก�ำหนดให้กรรมกำรต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซ้ือ-ขำยหุน้/ถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิทัให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ 

• ปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและครบถ้วน
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่ำงชัดเจน 

ในจรรยำบรรณธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่พนักงำนและผู้บริหำรของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ 

ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ สังคม ภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดัง

กล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท เนื่องจำกแรงสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัท

ก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จในระยะยำวได้ 

สำมำรถดรูำยละเอยีดของนโยบำยกำรปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ และนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

ได้ในหัวข้อ “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2561 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรำยใดแจ้งเบำะแสผ่ำนทำงช่องทำงที่บริษัทให้ไว้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะประชำสัมพันธ์เพิ่มเติม

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยรับทรำบเพิ่มขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. กำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัได้เปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทีม่คีวำมถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลำและเป็นไปตำมเกณฑ์ทีต่ลำดหลกัทรพัย์ฯ หรอื ส�ำนกังำน 

ก.ล.ต. ก�ำหนด โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษในรำยงำนประจ�ำปี และแบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี 

(56-1) เช่น กำรปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี รำยงำนกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน แสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัช ีและงบกำรเงิน บทบำท 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ข้อมูลที่ส�ำคัญ สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ พร้อมกับค�ำอธิบำยและกำร

วเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis) เพือ่ประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทกุไตรมำส กำรประชุม

คณะกรรมกำร และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงทัน

เหตกุำรณ์และเท่ำเทียมกนัผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรพัย์ฯ นอกจำกนีบ้รษิทัยงัเผยแพร่ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.smpcplc.com 

2. ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจ 

ของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั จงึได้ก�ำชบัให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมูลทีถ่กูต้องครบถ้วน 

ตรงต่อควำมเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้ให้ 

ควำมส�ำคญัและยดึถอืปฏบิตัมิำโดยตลอด ในส่วนของงำนด้ำนผู้ลงทนุสัมพนัธ์นัน้ บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะข้ึนตัง้แต่ปี 2556 

เพื่อท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถำบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท และ/หรือผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

เป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทก�ำหนดนโยบำยส�ำหรับส่วนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้ 

• ปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมเป็นมืออำชีพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ

• เปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นอยำ่งครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย

• เปิดโอกำสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงและสอบถำมข้อมูลได้

• รักษำควำมลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

• หลีกเลี่ยงกำรพบนักลงทุนหรือนักวิเครำะห์ในช่วงระยะเวลำ 15 วัน ก่อนงบกำรเงินออกเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

• ไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินออกเผยแพร่ต่อสำธำรณชน

• หมั่นศึกษำหำควำมรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
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 ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณอย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้ กิจกรรมที่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ด�ำเนินงำนในปีที่ผำ่นมำ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่ำย ได้แก่ 

1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ทีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 2 ครัง้ 

2) กำรจัดกิจกรรมพบปะนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) จ�ำนวน 4 ครั้ง

3) กำรเปิดโอกำสให้นกัวเิครำะห์ ผูล้งทนุ/ผูถ้อืหุน้รำยย่อย และสือ่เข้ำพบผูบ้รหิำรและ เข้ำเยีย่มชมกจิกำร (Company Visit) 7 ครัง้

4) กำรตอบค�ำถำมแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงอีเมลล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ โดยค�ำตอบให้กับทุกกลุ่มนั้นอยู่บน 

ควำมเหมำะสมภำยใต้หลักเกณฑ์ของควำมเท่ำเทียมกันของกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูล

5) แถลงข่ำวเกีย่วกบัผลกำรด�ำเนนิงำนทำงสือ่หนงัสือพมิพ์และส่ือออนไลน์ รวมถงึกำรออกสือ่สัมภำษณ์ผูบ้รหิำร จ�ำนวน 9 ครัง้

6) กำรรำยงำนผลประกอบกำรประจ�ำปี นกัลงทนุสำมำรถค้นหำข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัในรำยงำนประจ�ำปี และผลประกอบกำร 

ระหว่ำงกำลท้ังภำษำไทยและภำษำองักฤษได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั www.smpcplc.com โดยมข้ีอมลูทำงกำรเงนิย้อนหลงั

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปีเต็ม)

โปรดดูภำพกิจกรรมพร้อมรำยละเอียดกำรเยี่ยมชมกิจกำรของนักวิเครำะห์และนักลงทุนได้ในหัวข้อ “กิจกรรมของบริษัท”

เพือ่เป็นช่องทำงในกำรตดิต่อสือ่สำรกับบรษิทั ผูล้งทนุสำมำรถตดิต่อขอทรำบข้อมลูบรษิทัได้ตลอดเวลำท�ำกำร (วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 

เวลำ 8.00 – 17.00 น.)

ผู้ติดต่อ : นำงสำวกัญญำ วิภำณุรัตน์ (ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท) 

ที่อยู่ : บมจ. สหมิตรถังแก๊ส เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด�ำ

เขตบำงขุนเทียน กทม. 10150 

โทรศัพท์ : 02-895-4139-54

โทรสำร : 02-895-4003

E-mail : ir@smpcplc.com หรือ

ผ่ำนช่องทำงในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โปรดดูควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ เรื่อง แนวทำงกำรด�ำเนินกำร

1 หมวด 4 “กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส” บริษัทควรเปิดเผย 

รำยละเอียดค่ำตอบแทน CEO

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำถึง 

ควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรบรษิทั

2 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” คณะกรรมกำร 

ควรใช้บริษัทที่ปรึกษำ (Professional Search Firm) หรือฐำนข้อมูล

กรรมกำร (Director Pool) ในกำรสรรหำคณะกรรมกำรใหม่

3 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” คณะกรรมกำรควร

พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำ 

CG Committee และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่�บริก�รง�นวิช�ชีพอื่นๆ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (โดยไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำรสอบบัญชี) ได้แก่

• ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ มีจ�ำนวนเงินรวม 1,180,000 บำท  

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่นๆได้แก่

• ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ มีจ�ำนวนเงินรวม -0- บำท
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ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำรกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

เป็นประจ�ำทกุไตรมำส เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมรีะบบควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม และเพยีงพอในกำรดแูลกำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำย วตัถปุระสงค์ กฎหมำย ข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้องได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  สำมำรถป้องกนัทรพัย์สนิจำกกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ควำมเสียหำย รวมท้ังมีกำรจัดท�ำบัญชี รำยงำนท่ีถูกต้องน่ำเชื่อถือ พร้อมทั้งก�ำหนดให้ทุกสิ้นปีมีกำรประเมินควำมเพียงพอของ

ระบบกำรควบคุมภำยในโดยอ้ำงอิงแบบกำรประเมินของ ก.ล.ต. และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่ง

ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม

2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล

5. ระบบกำรติดตำม 

ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันพิจำรณำในช่วงต้นปีหรือช่วงส้ินปี

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรได้ร่วมกันพิจำรณำควำมเส่ียงระดับองค์กร

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2561 เมือ่วนัที ่11 ธนัวำคม 2561 พร้อมทัง้เปิดเผยปัจจยัควำมเส่ียงในรำยงำนประจ�ำปี

และได้มอบหมำยหมำยให้ฝ่ำยจดักำรก�ำหนดแนวทำงด�ำเนนิกำรออกแบบระบบกำรควบคมุเพือ่ป้องกนัและบรรเทำควำมเส่ียงต่อไป

ควำมเสี่ยงที่คณะกรรมกำรพิจำรณำรวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของบริษัท

และแนวทำงกำรด�ำเนินกำรของบริษัทในหัวข้อ “ปัจจัยควำมเสี่ยง”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำอนมุตัแิต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่14 กมุภำพนัธ์ 2561 ได้แต่งตัง้ บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติจิ�ำกดั

ให้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่สมอืนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัประจ�ำปี 2561 ซึง่ บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิจ�ำกดั ได้มอบหมำย

ให้นำงสำวศมจรีย์ แก้วขอมดี ต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำณำคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ�ำกัด และ นำงสำวศมจรีย์ แก้วขอมดี 

แล้วเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสม เพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เนือ่งจำกมปีระสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ

ภำยในมำกกว่ำ 10 ปี และมกีำรเข้ำอบรมเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยในอย่ำงสม�ำ่เสมอ อกีทัง้ บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติจิ�ำกดั

ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
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ส�ำหรับกำรวำงแผนกำรตรวจสอบทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจะอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีของผู้ตรวจสอบภำยใน

ซึ่งผู ้ตรวจสอบภำยในจะท�ำกำรตรวจสอบระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยต่ำงๆ สลับหมุนเวียนกันไป

เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวมทัง้เสนอแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรแก้ไข และป้องกนัปัญหำต่ำงๆทีเ่กดิขึน้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

รับทรำบเป็นรำยไตรมำส

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
เนือ่งจำกผลกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถช่วยก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัได้อย่ำงเหมำะสมเพยีงพอ

ต่อระบบกำรควบคมุภำยในทีบ่รษิทัก�ำหนด ทำงบรษิทัจงึไม่ได้มกีำรแต่งตัง้หวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน (Compliance Unit)

ของบรษัิทโดยเฉพำะ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรประกอบกจิกำรดแูลโดยแต่ละฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง และบรษิทัได้มอบหมำย

ให้ฝ่ำยบริหำรระบบรวบรวมเอกสำร ข้อมูลจำกฝ่ำยต่ำงๆเพื่อท�ำเป็นระบบฐำนข้อมูลต่อไป

โปรดดูรำยละเอียดเก่ียวกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับควำมเพียงพอและ

เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ใน “รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” และ

“รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ”
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัตัง้ขึน้ตำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวำคม 2542 ซึง่ทกุท่ำนเป็นกรรมกำรอสิระ

ที่ไม่ได้เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวน 3 ท่ำน รำยนำมดังต่อไปนี้

คณะกรรมกำร ต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม

1. นำยโกมินทร์ ลิ้นปรำชญำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(เป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีกำรเงิน)

4/4

2. นำงวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมกำรตรวจสอบ 

(เป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีกำรเงิน)

4/4

3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมกำรตรวจสอบ

(เป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย)

4/4

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) กำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง (Risk Management) และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล 

และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย

เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บรษิทัปฎบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้ำงบคุคลภำยนอกซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ

เสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย อย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว ต้องลงนำม

โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

7. ปฎิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งปี 2561 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562) ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนดให้มีกำรประชุม

เป็นประจ�ำทุกไตรมำสรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเนื้อหำของกำรประชุมส่วนใหญ่เป็นกำรพิจำรณำตำมหัวข้อที่ได้ก�ำหนดไว้ข้ำงต้น

สรุปได้ดังนี้
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การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงนิของบรษิทัรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ�ำปี 2561 (ทีผ่่ำนกำรสอบทำนและ

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตแล้ว) และร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ�ำทกุไตรมำส เพือ่พจิำรณำ รบัทรำบ

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนมำตรฐำนบญัชีใหม่ทีจ่ะมผีลบงัคับใช้ในอนำคต ซึง่กำรประชุมกบัผู้

สอบบญัชนีีไ้ม่มฝ่ีำยบรหิำรเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชเีหน็ว่ำงบกำรเงนิประจ�ำปี 2561 มคีวำมถกูต้อง

ตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทย รวมทัง้มกีำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงนิอย่ำงเพยีงพอและ

ทันเวลำ

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบเกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยในเป็นประจ�ำทกุไตรมำส โดยผูต้รวจสอบ

ภำยในของบริษทั ซ่ึงได้แก่ บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิจ�ำกดั  เป็นผู้ดแูลจดักำรในฐำนะเป็นหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้แก่บรษิทั

(Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมกำรได้ให้ข้อแนะน�ำและติดตำมกำรด�ำเนินกำรแก้ไขตำมรำยงำนกำร

ตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญ เพื่อให้เกิดกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอก่อให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พบว่ำโดยส่วนใหญ่

บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอก

ข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่เป็นไปตำมปกตขิองธรุกจิ และได้รบักำรแก้ไข ป้องกนั และตดิตำมโดยผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเหมำะสม

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2562

โดยแผนงำนดังกล่ำวยังคงเน้นกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร

(Risk Management) เพือ่ให้องค์กรได้มกีำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิขององค์กรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและสอดคล้อง

กับแผนงำนและนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ซึ่งครอบคลุมควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์องค์กร กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร

กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ หลกัธรรมำภบิำล และป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชัน่  นอกจำกนีผู้ต้รวจสอบภำยในได้ตรวจสอบควำมเพยีง

พอของระบบกำรควบคมุภำยใน ตำมรปูแบบทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ก�ำหนดเป็นประจ�ำทกุปี

ส�ำหรับปี 2561 ผลกำรสอบทำนพบว่ำ บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งโดยรวมบริษัทมีแนวทำงกำรปฏิบัติ

ในแต่ละหัวข้อเป็นไปตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรหลังจำกที่ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 โดยมีระยะเวลำกำรรับรองทั้งหมด 3 ปี ซ่ึงจะครบก�ำหนดกำรรับรองในวันที่ 21 เมษำยน 2562

อย่ำงไรกต็ำมบริษทัได้ยืน่ต่ออำยกุำรรบัรองและได้รบัแจ้งจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ

ว่ำมมีตใิห้รับรองกำรต่ออำยสุมำชกิออกไปอกี 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่4 กมุภำพนัธ์ 2562  ส่วนในกำรด�ำเนนิกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำย

และแนวปฏบิตัเิรือ่งกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้ ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยงำนจำกบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ

พบว่ำบริษัทได้ปฏิบัติตำมระเบียบและนโยบำยที่วำงไว้ 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และข้อก�ำหนดต่ำงๆตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมำยอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ แล้วเหน็ว่ำกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ

และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
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การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำาปี 
ส�ำหรบักำรเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิทัประจ�ำปี 2562 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำแล้ว

เห็นว่ำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำเป็นที่น่ำพอใจ และได้สอบทำนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่ำเหมำะสม

จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำนักงำนเดิม ได้แก่ 

1. นำยสมคิด   เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ

2. นำงสำวกัญญำณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวำลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ  

3. นำยธีรศักดิ์   ฉั่วศรีสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ

4. นำยนรินทร์   จูระมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 8593 

แห่งบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ�ำกดั ซึง่มคีวำมเป็นอสิระ เป็นผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ�ำปี 2562 โดยก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปี

2562 ที่ 1,242,000 บำท/ปี โดยคณะกรรมกำรจะได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และขออนุมัติต่อที่ประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ต่อไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

รวมถึงรำยกำรที่อำจมีกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตำมที่ควรในสำระส�ำคัญแล้ว

ในงบกำรเงินประจ�ำปี

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้จัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้

รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอที่จะสำมำรถสนับสนุนให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง

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

(นำยโกมินทร์ ลิ้นปรำชญำ)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
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ร�ยก�รระหว่�งกัน 

1. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม : นำงปัทมำ เลำ้วงษ์

ควำมสัมพันธ์กับบริษัท : กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 ส.ค. 61) : ร้อยละ 24.07

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรำยกำร : บริษัทมีรำยกำรเชำ่ที่ดินจำกผู้ถือหุ้นส�ำหรับใช้เป็นพื้นที่ในกำร 

จัดเก็บวัตถุดิบในกำรผลิตสินคำ้ของบริษัทฯ 

รำยละเอียดของสัญญำเช่ำที่ดิน 

อัตรำค่ำเช่ำ : 1.20 ล้ำนบำท/ปี

ระยะเวลำของสัญญำ : 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2563

ก�ำหนดช�ำระเงินค่ำเช่ำ : ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ทรัพย์สินที่เช่ำ : ที่ดินเนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงำนของบริษัท

2. เหตุผลและความจำาเป็นที่ทำาให้เกิดรายการระหว่างกัน
รำยกำรเช่ำทีด่นิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เกบ็วตัถดุบิทีเ่ตรยีมส�ำหรบัใช้ในกำรผลิต เนือ่งจำกกำรขยำยตวัอย่ำงมำกของบรษิทั 

ท�ำให้ต้องกำรพ้ืนท่ีในกำรเก็บวัตถุดิบส�ำหรับแผนกำรผลิตในอนำคตเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งพื้นที่ส�ำหรับเก็บวัตถุดิบภำยในบริเวณโรงงำน

ในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ และกำรท่ีท่ีดินท่ีเช่ำติดกับที่ตั้งของโรงงำนของบริษัทท�ำให้สะดวกในกำรขนย้ำยวัตถุดิบเข้ำโรงงำน 

ซึ่งจะท�ำให้บริษัทประหยัดต้นทุนในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบมำกกว่ำกำรเช่ำที่ดินอื่นในละแวกใกล้เคียง รำยกำรเช่ำที่ดิน 3 ปี 

มีมูลค่ำรวม 3.60 ล้ำนบำท ถือเป็นรำยกำรเกี่ยวโยงประเภทรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่มีเงื่อนไข 

กำรค้ำทัว่ไปขนำดกลำง  ซ่ึงบรษิทัได้ด�ำเนนิกำรขออนมุตัจิำกฝ่ำยจดักำรและเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศผ่ำนระบบข่ำวตลำดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2560

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
โดยหลักกำรแล้ว บริษัทจะไม่ท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็น 

กำรท�ำรำยกำรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทั โดยมรีำคำและเง่ือนไขทีไ่ม่แตกต่ำงจำกกำรท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก โดยจะต้อง

ได้รบักำรอนุมตัติำมอ�ำนำจด�ำเนนิกำรของบริษทัอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกน้ีจะต้องปฏบิตัติำมเง่ือนไขทีไ่ด้ตกลงไว้อย่ำงตรงไปตรงมำ 

โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

ส�ำหรับรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนัทีอ่ำจจะเกิดข้ึนในอนำคตน้ัน บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัให้คณะกรรมกำรของ

บรษัิทด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมกฎระเบียบทีต่ลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 

และตลำดหลักทรัพย์ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะต้องเป็นรำยกำรที่ด�ำเนินกำรตำมปกติทำงกำรค้ำ โดยใช้นโยบำยรำคำให้เป็นไปตำม 

กลไกตลำดของธุรกิจ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน นอกจำกรำยกำรที่ได้เปิดเผยแล้ว บริษัทยังไม่มีรำยกำรที่เกี่ยวข้องที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต

99บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

1. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
1.1 ผลกำรด�ำเนินงำน

สำเหตุที่ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2561 แตกต่ำงจำกปี 2560 เนื่องจำก 

1. ยอดขำยรวมเพิม่ขึน้ 123.77 ล้ำนบำท (2.9%) จำก 4,326.80 ล้ำนบำท เป็น 4,450.57 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกบังวดเดยีวกนั 

ของปีก่อน 

2. ต้นทนุขำยเพิม่ขึน้ 156.48 ล้ำนบำท (4.7%) จำก 3,352.51 ล้ำนบำท เป็น 3,508.99 ล้ำนบำท สอดคล้องกบัยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

อยำ่งไรก็ตำมต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อน 16% ท�ำให้ต้นทุนขำยเพิ่มในอัตรำส่วนที่มำกกว่ำยอดขำย

3. ก�ำไรข้ันต้นลดลง 32.71 ล้ำนบำท (3.4%) จำก 974.29 ล้ำนบำท เหลือ 941.58 ล้ำน และอัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลงจำก 

22.5% เหลือ 21.2% เนื่องจำกคำ่เงินบำทแข็งขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบเหล็กสูงขึ้น

4. รำยได้อืน่เพิม่ขึน้ 61.49 ล้ำนบำท (33.3%) จำก 184.82 ล้ำนบำท เป็น 246.31 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกค่ำขำยเศษซำก

เพิม่ขึน้จำกปรมิำณและรำคำขำยเศษเหลก็เพิม่ขึน้ และก�ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ

5. ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 5.75 ล้ำนบำท (74.2%) จำก 7.75 ล้ำนบำท เป็น 13.50 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรส�ำรองเงินเพื่อ 

ซื้อวัตถุดิบและใช้เป็นทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท และอัตรำดอกเบี้ยในตลำดสูงขึ้น

6. ก�ำไรส�ำหรับงวดเพิ่มข้ึน 26.67 ล้ำนบำท (5.0%) จำก 531.75 ล้ำนบำท เป็น 558.42 ล้ำนบำท เนื่องจำกยอดขำยและ

รำยได้อื่นเพิ่มขึ้น

1.2 ฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ 10.5% จำก 2,447.94 ล้ำนบำท เป็น 2,704.84 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 

2560 จ�ำนวน  256.90 ล้ำนบำท โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดังนี้

• เงนิสดและเงนิลงทนุระยะสัน้สทุธเิพิม่ขึน้ 50.91 ล้ำนบำท (42.8%) จำก 118.92 ล้ำนบำท เป็น 169.83 ล้ำนบำท เนือ่งจำก

ส�ำรองเงินสดเพิ่มขึ้นส�ำหรับกำรซื้อวัตถุดิบและกำรจ่ำยคำ่แรงและโบนัสปลำยปี

• ลกูหนีก้ำรค้ำลดลง 123.76 ล้ำนบำท (22.3%) จำก 555.48 ล้ำนบำท เหลอื 431.72 ล้ำนบำท ตำมยอดขำยปลำยงวดที่ลดลง

• สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 179.11 ล้ำนบำท (25.5%) จำก 701.26 ล้ำนบำท เป็น 880.37 ล้ำนบำท เนื่องจำกปลำยปี 2561 

มีกำรซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ปลำยงวดเพื่อรองรับแผนกำรผลิตซึ่งมีก�ำหนดส่งในไตรมำส 1/2562

• อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเพิ่มขึ้น 6.3 ล้ำนบำท (11.8%) จำก 53.48 ล้ำนบำท เป็น 59.78 ล้ำนบำท เนื่องจำกก�ำไร 

จำกกำรปรับมูลคำ่ยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  

• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 143.40 ลำ้นบำท (15.4%) จำก 933.14 ลำ้นบำท เป็น 1,076.55 ลำ้นบำท เนื่องจำก

บริษัทซื้อท่ีดินตรงข้ำมโรงงำนเพื่อขยำยพื้นที่ท�ำงำนและเพ่ือรองรับกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตในอนำคต และกำรลงทุน

ปรบัปรุงประสทิธภิำพเครือ่งจกัรและตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่เพือ่ขยำยก�ำลงักำรผลติ เป็นผลให้ตัง้แต่ต้นไตรมำส 4 ของปี 2561 

ก�ำลังกำรผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.8 ลำ้นใบ/ปี จำก 8.2 ล้ำนใบ/ปี เป็น 10.0 ล้ำนใบ/ปี
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 24.10 ล้ำนบำท (2.6%) จำก 918.95 ล้ำนบำท 

เป็น 943.05 ลำ้นบำท โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดังนี้

• เนือ่งจำกบรษิทัน�ำเข้ำวตัถดุบิ (เหลก็) ทีใ่ช้ในกำรผลิตเพิม่ขึน้ เพือ่รองรบัแผนกำรผลิตในช่วง Q1/2562 ท�ำให้เงนิกูย้มืระยะ

สัน้ภำยใต้สญัญำทรสัต์รซีทีส์ เพิม่ขึน้ 245.56 ล้ำนบำท (82.5%) และค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำยเพิม่ขึน้ 21.48 ล้ำนบำท (47.8%) 

เนื่องจำกขำยในกลุ่มลูกคำ้ที่ต้องขำยผ่ำนตัวแทน

• สุทธิกับเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลง 221.89 ล้ำนบำท (59.9%) เนื่องจำกกำรจ่ำยช�ำระหนี้ตำมก�ำหนด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 1,761.80 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ�ำนวน 232.81 ล้ำนบำท (15.2%) 

โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

• ก�ำไรส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 558.42 ล้ำนบำท 

• ก�ำไรสะสมลดลงจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลจ่ำยงวดครึง่ปีหลงัของปี 2560 (จำกผลกำรด�ำเนนิงำนงวด 1 ก.ค. 2560-31 ธนัวำคม 2560) 

จ�ำนวน 186.20 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัส�ำหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที่ 

30 มิถุนำยน 2561 จ�ำนวน 160.64 ล้ำนบำท รวมปันผลจ่ำยของปี 2561 จ�ำนวน 346.84 ล้ำนบำท

• ปี 2561 เป็นปีที่ 3 (ปีสุดท้ำย) ที่สำมำรถใช้สิทธิตำมโครงกำรจัดสรรและออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 

ให้แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบริษทั (โครงกำร “ESOP”) มผู้ีใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธจิ�ำนวน 3,518,890 หน่วย 

ในกำรซ้ือหุน้สำมญั 3,518,890 หุน้ ตำมรำคำใช้สิทธทิี ่5.80 บำทต่อสิทธ ิบรษิทัมทีนุเรอืนหุน้ และส่วนเกนิมลูค่ำหุ้นเพิม่ขึน้ 

3.52 ล้ำนบำท และ 20.35 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

2. วิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2560 2561

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 433.75 325.50

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (108.18) (291.19)

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (301.46) (74.12)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 24.11 (39.81)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี 118.92 79.11

บริษัท มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลงจำก ณ ส้ินปี 2560 จ�ำนวน 39.81 ล้ำนบำท จำก 118.92 ล้ำนบำท เหลือ 79.11 

ลำ้นบำท เนื่องจำก

• เงนิสดได้มำในกิจกรรมด�ำเนนิงำนลดลง เนือ่งจำกกำรส�ำรองวตัถดุบิเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัแผนกำรผลติในช่วงไตรมำส 1/2562 

และจำกกำรจ่ำยช�ำระเจ้ำหนี้กำรค้ำ

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกในปี 2561 บริษัทซื้อที่ดินตรงข้ำมโรงงำนเพื่อขยำยพื้นที่ท�ำงำนและเพื่อ

รองรับกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตในอนำคต และจำกกำรลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องจักร 

ให้ดีขึ้นเพื่อขยำยก�ำลังกำรผลิต 

• เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิลดลง โดยบริษทัจ่ำยเงนิสดปันผลจ�ำนวน 346.04 ล้ำนบำท สุทธกิบัเงนิสดเพิม่ขึน้จำกเงินกู้

ยมืระยะสัน้จำกธนำคำรเพิม่ขึน้ จ�ำนวน 252.84 และเงนิสดรบัจำกกำรใช้สทิธติำมโครงกำร ESOP จ�ำนวน 20.41 ล้ำนบำท 
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3. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

3.1 อัตรำส่วนที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำน

ปี 2561 นีย้อดขำยเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 2.9% อตัรำผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ของบรษิทัลดลงจำก 29.0% ในปี 2560 เหลือ 27.0% 

ในปีนี ้เนือ่งจำกปีนีบ้รษิทัมกีำรลงทุนในสนิทรพัย์เพิม่ขึน้ จำกกำรซือ้ทีด่นิตรงข้ำมโรงงำนเพือ่ขยำยพืน้ทีท่�ำงำนและเพือ่รองรบักำร

ขยำยก�ำลังกำรผลิตในอนำคต และกำรลงทุนปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อขยำยก�ำลังกำรผลิต

3.2 อัตรำส่วนที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ในปี 2561 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก 37.7% ในปี 2560 เหลือ 33.9% ในปี 2561 และอัตรำก�ำไร 

ขั้นต้นลดลงจำกปี 2560 ท่ี 22.5% เหลือ 21.2% ในปี 2561 เนื่องจำกค่ำเงินบำทที่แข็งขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบเหล็กที่สูงขึ้น 

ในขณะที่อัตรำก�ำไรก่อนภำษีเงินได้และค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้นจำก 15.7% ในปี 2560 เป็น 16.0% ในปี 2561 และอัตรำก�ำไรสุทธิ 

(ต่อรำยได้รวม) เพิม่ขึน้จำก 11.8% ในปี 2560 เป็น 11.9% ในปี 2561 เนือ่งจำกรำยได้อืน่เพิม่ขึน้จำกค่ำขำยเศษซำกเพิม่ขึน้จำก

ปริมำณและรำคำขำยเศษเหล็กเพิ่มขึ้น และก�ำไรจำกกำรปรับมูลคำ่ยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

3.3 อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ณ สิน้ปี  2561 บรษิทัมอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.7 เท่ำ ดขีึน้จำกปี 2560 ที ่1.6 เท่ำ และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ 

(Quick Ratio) ลดลงจำก 0.8 เท่ำในปี  2560 เหลือ 0.6 เท่ำในปี  2561  เนื่องจำกกำรลดลงของลูกหนี้ปลำยงวดตำมยอดขำย

ปลำยงวดที่ลดลง

3.4 อัตรำส่วนนโยบำยกำรเงิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำก 0.2 เทำ่ในปี 2560 เป็น 0.3 เท่ำในปี 2561 เนื่องจำก

ภำระเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ

4. การเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินล่าสุด และผลกระทบท่ีอาจมีต่อฐานะ 
การเงินและผลการดำาเนินงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส�ำหรับ

ผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรำหุ้นละ 0.63 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำลไปแล้วส�ำหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท ทีม่ลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1.00 บำท 

เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561 บริษัทมีเงินปันผลจ่ำยคงเหลือส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่ 

31 ธันวำคม 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.33 บำท ที่มูลคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 176.72 ล้ำนบำท

5. เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
ยอดขำยรวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเล็กน้อย ปัจจัยหลักเนื่องจำกผลกระทบของรำคำน�้ำมันในตลำดโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 

ผลให้รำคำแก๊สสงูขึน้ ลกูค้ำบำงส่วนจงึชะลอกำรส่ังซือ้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัเชือ่ว่ำควำมต้องกำรถงัแก๊สซึง่เป็นปัจจยัพืน้ฐำนนัน้จะ

มอีย่ำงต่อเนือ่ง โดยควำมต้องกำรยงัคงอยูใ่นลกูค้ำแถบทวีปเอเชยี และแอฟรกิำ และเพือ่ให้บรษิทัมกีำรเตบิโตต่อเนือ่งอย่ำงยัง่ยนื 

คณะผู้บริหำรจึงได้วำงกลยุทธ์และก�ำหนดเปำ้หมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยำวดังนี้
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เป้ำหมำยระยะสั้น (1-3 ปี) 

- ผูบ้ริหำรยังคงเน้นกำรพิจำรณำปรบัเปลีย่นกลยทุธ์กำรขำยให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิโลกและตดิตำม

ควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงใกล้ชิด 

- คิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่คำดว่ำจะเป็นที่ต้องกำรของตลำดในอนำคต เพื่อผลก�ำไรที่ดียิ่งขึ้น

- กำรริเริ่มบุกตลำดในภูมิภำคใหม่ท่ีคำดว่ำจะท�ำก�ำไรได้ดี เพื่อเพิ่มฐำนลูกค้ำ อันจะส่งผลถึงยอดขำยและควำมสำมำรถ 

ในกำรท�ำก�ำไรให้สูงขึ้นต่อไป 

- บริษัทยังคงมุ่งเน้นในกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนที่สูงกว่ำผู้ผลิตรำยอ่ืนๆ รวมถึงกำรจัดส่งที่ตรงเวลำเพื่อรักษำกลุ่ม

ลูกค้ำเดิม 

- บรหิำรต้นทนุกำรผลติให้มปีระสทิธภิำพโดยเพิม่มำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนในทกุขัน้ตอนของกำรผลติ 

เพื่อลดส่วนสูญเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต เพื่อให้สำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรผลิตให้สำมำรถแข่งขันในด้ำนรำคำกับ

ผู้ประกอบกำรรำยอื่นในกำรขยำยตลำดลูกค้ำรำยใหม่ได้ 

- กำรพัฒนำบุคลำกร บรษิทัตระหนกัถงึคณุค่ำของบุคลำกรว่ำมีผลต่อควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเรจ็ในกำรปฏิบตัติำมทศิทำง

ที่ผู้บริหำรได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในสำยงำนต่ำงๆ โดยวำงแผนกำรจัดกำร

อบรมควำมรูค้วำมช�ำนำญตำมสำยงำนและตำมระดบัพนกังำน กำรส่งเสรมิกจิกรรมกำรเรยีนรู ้และควำมรู้สึกภกัดต่ีอองค์กร

- กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

- ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยกำรลงทุนทั้งในด้ำนภูมิศำสตร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำยระยะยำว (>3 ปี)

- ศึกษำเทคโนโลยีในกำรผลิตใหม่ๆท่ีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ เพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงำน ลดส่วนสูญเสีย 

ลดต้นทุนที่ไม่จ�ำเป็น และแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในอนำคต

- กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนบุคลำกรที่มีควำมรู้และเชี่ยวชำญ ให้ใช้ควำมรู้ควำม

สำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของกำรปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่

ให้มีคุณภำพและควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 

- ปรับปรุงและพัฒนำทั้งในดำ้นวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น
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ร�ยง�นคว�มรับผ�ดชอบของคณะกรรมก�ร

ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมกำรบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศ

ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงินส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ของไทย โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวัง

และประมำณกำรท่ีสมเหตุสมผลในกำรจัดท�ำ รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็นในรำยงำนผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข งบกำรเงินจึง

สะท้อนฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำน และกระแสเงนิสดในปีทีผ่่ำนมำอย่ำงถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญั อนัเป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในกำรใช้งบกำรเงิน

คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส�ำคัญต่อหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลัก

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมท้ังจัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและเพียงพอ

ตลอดจนเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพ

กำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏในรำยงำน

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

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

          (นำยวินัย วิทวัสกำรเวช)      (นำยสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

  ประธำนกรรมกำร                   กรรมกำรผู้จัดกำร
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทนุและก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และงบกระแสเงนิสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด 

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยได้ระบุควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำไว้ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ

ในวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทัตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำม

ควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอืน่ ๆ ซึง่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดเหล่ำนี ้ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข้่ำพเจ้ำได้รวบรวม

มำนั้นเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทส�ำหรับงวดปัจจุบัน

ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ เรื่องเหล่ำนี้ได้ถูกระบุในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและ

ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือจ�ำนวน

880.37 ล้ำนบำท ซ่ึงประกอบด้วยวตัถุดบิ สนิค้ำระหว่ำงผลติ

และสินค้ำส�ำเร็จรูป

เหลก็เป็นวตัถดุบิหลกัในกำรผลติสนิค้ำของบรษิทั รำคำเหลก็

จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญของต้นทุนสินค้ำคงเหลือ เนื่องจำกเหล็ก

มีควำมผันผวนของรำคำตลำดสูง หำกมีควำมผันผวนของ

รำคำตำมภำวกำรณ์ของตลำดอำจส่งผลให้มลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั

ของสนิค้ำคงเหลือต�ำ่กว่ำรำคำทนุ 

กำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ ต้องอำศัย

ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ในกำรพิจำรณำรำยกำรหมุนเวียน

และกำรเสื่อมสภำพของสินค ้ำคงเหลือแต ่ละประเภท

และกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำขำยซึ่งขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์

ของตลำด

ตำมที่บริษัทเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุข้อ 4 และ 9 

และนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรวัดมูลค่ำแล้วว่ำเหมำะสมและเป็นไป

ตำมนโยบำยกำรบัญชีของบริษัท 

ทดสอบข้อมลูอำยสิุนค้ำคงเหลือและประเมนิควำมสมเหตสุมผล

ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ทีก่�ำหนดโดยผู้บรหิำร พจิำรณำข้อมลูกำรหมนุเวยีนของสินค้ำ

คงเหลอืและทดสอบกำรค�ำนวณค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำ

คงเหลอืตำมนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทั

ทดสอบควำมถูกต้องของประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำ

จะได้รบัของสนิค้ำคงเหลือ โดยสุ่มตวัอย่ำงเปรยีบเทยีบต้นทนุ

ของสินค้ำคงเหลือกับมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำ

คงเหลือดงักล่ำว ซึง่ค�ำนวณจำกรำคำขำยสินค้ำคงเหลือภำยหลงั

วนัทีใ่นรำยงำนหรอืรำคำตำมใบส่ังซือ้ของลูกค้ำ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำย

ทีจ่�ำเป็นเพือ่ให้สนิค้ำนัน้ขำยได้ 

พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ

คงเหลือในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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เรื่องอื่น

งบกำรเงนิของบรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ำกดั (มหำชน) ส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงำนเดียวกันกับข้ำพเจ้ำซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561

ขอมูลอื่น

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน

ของบริษัทและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนน้ัน ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่

ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่น ต่อข้อมูลอื่น

ควำมรับผดิชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่ก่ียวเนือ่งกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทั คือ กำรอ่ำนข้อมลูอืน่ตำมทีร่ะบขุ้ำงต้นเมือ่จดัท�ำแล้ว

และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรปุได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง

สือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลเพือ่ให้ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลด�ำเนนิกำรแก้ไขข้อมลูทีแ่สดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิ

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ก�ากับดูแลตองบการเงิน

ผูบ้ริหำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิของบรษิทัเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท

ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัท ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกับกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งเว้นแต่

ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลู

ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชีเพือ่แสดง

ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตังิำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดั

ต่อข้อเทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส�ำคญัเมือ่คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อ

ข้อเทจ็จริงแต่ละรำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสินใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบกำรเงนิจำกกำรใช้งบกำรเงนิเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจ กำรสังเกตและตั้งข้อสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก

กำรทจุริตหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏบิติังำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำน

กำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกข้อผดิพลำด เนือ่งจำกกำรทจุรติอำจ

เกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรบันทึกรำยกำรหรือแสดงข้อมูล กำรแสดง

ข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม

กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษัท

• กำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร

•  สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำร

สอบบัญชีที่ได้รับ สรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยั

อย่ำงมนียัส�ำคญัต่อควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่ี

สำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน

ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ

หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์

ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินของบริษัทโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลว่ำงบกำรเงิน

ของบริษัทแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำย

ในบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคมุดแูล และกำรปฏบิตังิำน

ตรวจสอบบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

 ข้ำพเจ้ำได้สือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลในเร่ืองต่ำงๆ ทีส่�ำคัญ ซ่ึงรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้

วำงแผนไว้ประเดน็ทีม่นียัส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบ

ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็น

อสิระและได้สือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำมเีหตผุลทีบ่คุคล

ภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรทีข้่ำพเจ้ำใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรือ่งทีส่ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูล ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำเรือ่งต่ำงๆ ทีม่นียัส�ำคัญมำกทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ

ของบริษัทในงวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเรือ่งเหล่ำนีใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชเีว้นแต่

กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ

ไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตผุลว่ำจะมผีลกระทบ

ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

 

นำยธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ทะเบียนเลขที่ 6624

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด

กรุงเทพมหำนคร

12 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรพัย์

หมำยเหตุ  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560
สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 79,109                118,921               
เงนิลงทุนระยะสัน้ 7 90,724                -                      
ลกูหนี้การคา้ 8 431,717              555,481               
สนิคา้คงเหลอื 9 880,371              701,257               
ภาษมีลูคา่เพิม่รอรบัคนื 23,302                25,118                 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 17,371                13,950                 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,522,594            1,414,727             

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 36,289                36,078                 
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 11 59,780                53,480                 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 12 1,076,545            933,144               
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 9,204                  10,081                 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 432                    432                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,182,250            1,033,215             

รวมสินทรพัย์ 2,704,844            2,447,942             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560
หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 13 543,371                297,816              
เจา้หนี้การคา้ 148,483                370,373              
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 1,367                   1,237                  
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้ 13,605                  14,562                
คา่นายหน้าคา้งจ่าย 66,420                  44,943                
คา่ขนสง่คา้งจ่าย 16,386                  23,836                
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 65,442                  69,560                
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่น 39,381                  44,711                
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 5,742                   9,078                  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 900,197                876,116              

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 14 3,301                   4,760                  
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 5, 15 39,547                  38,074                

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 42,848                  42,834                

รวมหน้ีสิน 943,045                918,950              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
    ทุนจดทะเบยีน 536,405,305 หุน้ 536,405                536,405               
    หุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูคา่แลว้ 535,506,333 หุน้
    (2560 : 531,987,443 หุน้) 16 535,506                531,987               
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 16 55,091                 34,746                
สว่นทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 17 -                      2,640                  
ก าไรสะสม
   - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 20 53,641                 53,641                
   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,117,561             905,978               

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,761,799             1,528,992            

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,704,844             2,447,942            

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________
งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุ 2561 2560

ขายสุทธิ 24 4,450,570          4,326,801          
ตน้ทุนขาย 24, 25 (3,508,987)         (3,352,512)         
ก ำไรขัน้ต้น 941,583             974,289             
รายไดอ้ื่น 22 246,307             184,822             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 1,187,890          1,159,111          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 (288,423)            (304,288)            
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 25 (189,766)            (189,582)            
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 709,701             665,241             
ตน้ทุนทางการเงนิ (13,502)             (7,752)               
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 696,199             657,489             
ภาษีเงนิได้ 23 (137,781)            (125,741)            
ก ำไรส ำหรบัปี 558,418             531,748             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี

รำยกำรท่ีไม่จดัประเภทรำยกำร
    เข้ำไว้ในงบก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
    หลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษี 15 -                   (4,017)               

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 558,418             527,731             

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน
ก าไร (บาทต่อหุน้) 18 1.05                 1.00                 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 533,857,757       530,655,232       

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด
ก าไร (บาทต่อหุน้) 18 1.05                 1.00                 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 533,857,757       532,203,799       

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 

113บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)



บริ
ษทั

 สห
มิต

รถ
งัแ

กส๊
 จ ำ

กดั
 (ม

หำ
ชน

)
งบ

แส
ดง

กำ
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งใน

ส่ว
นข

อง
ผูถ้

ือห
ุ้น 

ส ำ
หร

บัปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 
31

 ธนั
วำ

คม

ทนุ
เรือ

นห
ุ้น

ส่ว
นท

นุจ
ำก

จดั
สร

รเพื่
อ

ที่อ
อก

แล
ะ

ส่ว
นเ
กิน

กำ
รจ

ำ่ย
โด
ย

ส ำ
รอ

งต
ำม

ยงั
ไม่

ได้
หม

ำย
เห
ตุ

ช ำ
ระ
แล้

ว
มลู

ค่ำ
หุ้น

ใช้
หุ้น

เป็
นเ
กณ

ฑ์
กฎ

หม
ำย

จดั
สร

ร
รว

ม

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วนั

ที่ 1
 ม
กร

ำค
ม 2

56
0

52
9,1

27
   

   
   

   
  

18
,32

8
   

   
   

   
   

2,2
74

   
   

   
   

   
   

  
53

,64
1

   
   

   
   

   
  

69
1,1

36
   

   
   

   
   

1,2
94

,50
6

   
   

   
   

 
กา
รจ่
าย
โด
ยใ
ชห้

ุน้เ
ป็น

เก
ณฑ

์
17

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

3,0
55

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

   
3,0

55
   

   
   

   
   

   
เพ
ิม่ท

ุนร
ะห

ว่า
งปี

16
, 1

7
2,8

60
   

   
   

   
   

  
16

,41
8

   
   

   
   

   
(2,

68
9)

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

   
16

,58
9

   
   

   
   

   
  

จ่า
ยเ
งนิ
ปัน

ผล
19

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
(31

2,8
89

)
   

   
   

   
  

(31
2,8

89
)

   
   

   
   

  
รำ
ยก

ำร
กบั

ผูถ้
ือห

ุ้น
2,8

60
   

   
   

   
   

  
16

,41
8

   
   

   
   

   
36

6
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
(31

2,8
89

)
   

   
   

   
  

(29
3,2

45
)

   
   

   
   

  

ก า
ไร
ส า
หร

บัปี
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

53
1,7

48
   

   
   

   
   

53
1,7

48
   

   
   

   
   

ขา
ดท

ุนจ
าก
กา
รป

ระ
มา
ณก

าร
ตา
มห

ลกั
คณ

ติศ
าส
ตร
ป์ร

ะก
นัภ

ยั -
 สทุ

ธจิ
าก
ภา

ษี
14

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
(4,

01
7)

   
   

   
   

   
  

(4,
01

7)
   

   
   

   
   

  
ก ำ

ไร
เบ
ด็เ
สร

จ็ร
วม

ส ำ
หร

บัปี
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

52
7,7

31
   

   
   

   
   

52
7,7

31
   

   
   

   
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค

ม 2
56

0
53

1,9
87

   
   

   
   

  
34

,74
6

   
   

   
   

   
2,6

40
   

   
   

   
   

   
  

53
,64

1
   

   
   

   
   

  
90

5,9
78

   
   

   
   

   
1,5

28
,99

2
   

   
   

   
 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วนั

ที่ 1
 ม
กร

ำค
ม 2

56
1

53
1,9

87
   

   
   

   
  

34
,74

6
   

   
   

   
   

2,6
40

   
   

   
   

   
   

  
53

,64
1

   
   

   
   

   
  

90
5,9

78
   

   
   

   
   

1,5
28

,99
2

   
   

   
   

 
กา
รจ่
าย
โด
ยใ
ชห้

ุน้เ
ป็น

เก
ณฑ

์
17

-
   

   
   

   
   

   
  

14
7

   
   

   
   

   
   

 
66

8
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

   
81

5
   

   
   

   
   

   
   

เพ
ิม่ท

ุนร
ะห

ว่า
งปี

16
, 1

7
3,5

19
   

   
   

   
   

  
20

,19
8

   
   

   
   

   
(3,

30
8)

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

   
20

,40
9

   
   

   
   

   
  

จ่า
ยเ
งนิ
ปัน

ผล
19

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
(34

6,8
35

)
   

   
   

   
  

(34
6,8

35
)

   
   

   
   

  
รำ
ยก

ำร
กบั

ผูถ้
ือห

ุ้น
3,5

19
   

   
   

   
   

  
20

,34
5

   
   

   
   

   
(2,

64
0)

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
(34

6,8
35

)
   

   
   

   
  

(32
5,6

11
)

   
   

   
   

  

ก า
ไร
ส า
หร

บัปี
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

55
8,4

18
   

   
   

   
   

55
8,4

18
   

   
   

   
   

ก ำ
ไร
เบ
ด็เ
สร

จ็ร
วม

ส ำ
หร

บัปี
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

55
8,4

18
   

   
   

   
   

55
8,4

18
   

   
   

   
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค

ม 2
56

1
53

5,5
06

   
   

   
   

  
55

,09
1

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

   
  

53
,64

1
   

   
   

   
   

  
1,1

17
,56

1
   

   
   

   
 

1,7
61

,79
9

   
   

   
   

 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 ก
รร
มก

าร
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 ก
รร
มก

าร
(  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

)
(  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

)

หม
าย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เงนิ

เป็
นส

ว่น
หน

ึ่งข
อง
งบ

กา
รเง

นิน
ี้

5

พนั
บำ

ท
ก ำ

ไร
สะ

สม

บร
ิษัท

 ส
หม

ิตร
ถัง

แก
๊ส 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
)

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น 

สำา
หร

ับป
ีสิ�น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม

หม
ำย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

ำร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

ำร
เง

ินน
ี้

114 รายงานประจำาปี 2561



บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   

2561 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน:
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 696,199             657,489             
รำยกำรปรบัปรงุกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน:
ค่ำเสือ่มรำคำ 56,945               52,033               
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (4,788)                65                     
ส ำรองหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน 2,722                2,689                
ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (6,300)                (11,758)              
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ 233                   (196)                  
กลบัรำยกำรค่ำนำยหน้ำคำ้งจ่ำย -                    140                   
ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 815                   3,055                
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยและก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำ
     ของเงนิลงทุนระยะสัน้ (324)                  (87)                    
ดอกเบีย้จ่ำย 13,502               7,752                

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 759,004             711,182             
    สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้):

ลกูหนี้กำรคำ้ 120,379             (137,544)            
สนิคำ้คงเหลอื (179,114)            (129,946)            
ภำษมีลูค่ำเพิม่รอเรยีกคนื 1,816                (1,133)                
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (4,619)                (5,090)                

    หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง):
เจำ้หนี้กำรคำ้ (221,770)            143,593             
เงนิรบัลว่งหน้ำจำกลกูคำ้ (1,065)                (28,672)              
ค่ำนำยหน้ำคำ้งจ่ำย 22,356               (2,747)                
ค่ำขนสง่คำ้งจ่ำย (7,450)                (1,081)                
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอื่น (5,495)                7,019                
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (4,131)                (468)                  
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (2,669)                (1,653)                

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 477,242             553,460             

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร
(                                            ) (                                            )

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงนินี้ 6

พนับำท

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม

2561 2560

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 477,242              553,460             
จ่ายดอกเบี้ย (11,918)              (6,401)               
เงนิสดรบัจากภาษเีงนิไดข้อคนื 1,199                 -                   
จ่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ จ่าย (328)                  (395)                  
จ่ายภาษเีงนิได้ (140,694)             (112,917)            

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 325,501              433,747             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน:
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ (236,400)             (120,000)            
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 146,000              120,087             
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (211)                  (209)                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 789                   196                   
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (201,368)             (108,253)            

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (291,190)             (108,179)            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน:
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ - สุทธิ 252,836              6,678                
จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                    (11,100)              
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1,329)                (1,752)               
จ่ายเงนิปันผล (346,039)             (311,869)            
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั 20,409               16,589               

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (74,123)              (301,454)            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ (39,812)              24,114               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 118,921              94,807               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 79,109               118,921             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 7

พนับำท

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีส�ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่

เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบำงขุนเทียน - ชำยทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทได้รับกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2534

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในระหว่ำงปีได้แก่ นำงปัทมำ เล้ำวงษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 19.60) และ นำยธรรมิก เอกะหิตำนนท์

(ถือหุ้นร้อยละ 10.15)  

บริษัทด�ำเนนิธรุกิจเก่ียวกับกำรผลติถังแก๊สปิโตรเลยีมเหลวและถงัทนควำมดนัชนดิต่ำงๆ จ�ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ

และให้บริกำรรับซ่อมและตรวจสอบคุณภำพถัง นอกจำกน้ีบริษัทยังมีบริกำรเกี่ยวเน่ืองในกำรรับซ่อมและตรวจสอบ

คุณภำพถังตำมที่มำตรฐำนแต่ละประเทศก�ำหนด

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยจัดท�ำเป็นทำงกำรเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบับน้ีเป็นภำษำอื่น

ให้ยึดถือ งบกำรเงินที่จัดท�ำขึ้นเป็นภำษำไทยเป็นเกณฑ์ 

2.2 มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่ประกำศใช้ใหม่และมีกำรเปลี่ยนแปลง

 2.2.1 กำรเปลี่ยนแปลงและกำรตีควำมในมำตรฐำนที่เริ่มหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561

สภำวิชำชีพบัญชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงบัญชี

ท่ีมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป

กำรปรับปรุงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน

รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซึ่งส ่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ ้อยค�ำและค�ำศัพท์

กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 

กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีป่รบัปรงุข้ำงต้นมำถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบต่องบกำรเงนิของบรษิทั

อย่ำงมีสำระส�ำคญั ยกเว้นกำรเปิดเผยข้อมลูเพิม่เตมิตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่7 (ตำมหมำยเหต ุ30)
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  2.2.2 มำตรฐำนฉบับที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2562

ในระหว่ำงปีสภำวิชำชีพบัญชีได้เผยแพร่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง

“รำยได้จำกสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ” (TFRS 15) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15

มีผลบังคับใช ้ส� ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่ เ ริ่ ม ในหรือหลังวันที่  1  มกรำคม 2562

ซึง่มกีำรก�ำหนดหลกัในกำรรบัรูร้ำยได้ใหม่ แทนกำรใช้มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่18 เรือ่ง “รำยได้”

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 “สัญญำก่อสร้ำง” รวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยได้

อีกหลำยฉบับ มำตรฐำนฉบับใหม่ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรต้องค�ำนึงถึง

ภำระทีต้่องปฏบิตัใินกำรรบัรูร้ำยได้และให้แนวปฏบิตัทิำงบญัชเีพิม่เตมิในหลำยเรือ่ง ซึง่มข้ีอจ�ำกดัใน

รำยละเอียดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ใช้ในปัจจุบัน  ผู้บริหำรของบริษัทได้ประเมินผล

กระทบต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำตรฐำนมำถือปฏิบัติว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ 

  2.2.3 มำตรฐำนฉบับที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม 2563

ในระหว่ำงปีสภำวชิำชพีบญัชไีด้เผยแพร่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส�ำหรบั “เครือ่งมอืทำงกำรเงิน”

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินประกอบด้วย TFRS 9

“เครื่องมือทำงกำรเงิน” TFRS 7 “กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” TAS 32

“กำรแสดงรำยกำรส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” TFRIC 16 “กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ” และ TFRIC 19 “กำรช�ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน”

มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่งมีข้อก�ำหนด

ใหม่เกี่ยวกับนิยำม กำรรับรู้รำยกำร กำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำ และกำรด้อยค่ำ

ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน รวมถึงให้แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

บริษัทจะน�ำมำตรฐำนฉบับใหม่นี้มำถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรอยู่ในระหว่ำงกำร

ประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดที่เริ่มใช้มำตรฐำนนี้ 

2.3 เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ 

งบกำรเงินน้ีจัดท�ำข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้ที่ใช้ทำงเลือก

ในกำรวัดมูลค่ำในแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน

รำยกำร เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มูลค่ำยุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมผลประโยชน์

พนักงำน ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 15
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2.4 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

นโยบำยกำรบญัชแีละกำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัหลำยข้อก�ำหนดให้มกีำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม ทัง้สนิทรพัย์และ

หนี้สินทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน

ในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้น บรษิทัใช้ข้อมลูทีส่ำมำรถอ้ำงองิได้มำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท�ำได้มลูค่ำ

ยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้ 

• ข้อมูลระดบั 1  เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรบัปรงุ) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส�ำหรบัสินทรพัย์หรอืหนีสิ้นอย่ำงเดยีวกนั

• ข้อมลูระดบั 2 เป็นข้อมูลอืน่ทีใ่ช้อ้ำงองิได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรอืโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำอืน่)

        ส�ำหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอืหนีสิ้นนัน้นอกเหนอืจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1

• ข้อมลูระดบั 3 เป็นข้อมูลส�ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้นทีไ่ม่ได้มำจำกข้อมลูในตลำดทีใ่ช้อ้ำงองิได้

       (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถอ้ำงอิงได้)

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 นโยบำยกำรบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน               

เงินตรำต่ำงประเทศ

รำยกำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน (สกุลเงินบำท) โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรำยกำร 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำ

แลกเปลี่ยน ณ วันที่รำยงำน

สนิทรัพย์และหนีส้นิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิและทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศซ่ึงวดัมลูค่ำตำมเกณฑ์รำคำทนุเดมิ แปลงค่ำเป็นสกลุเงนิ

ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชีนั้น 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มีสภำพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี

ข้อจ�ำกดัในกำรใช้) และพร้อมทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมือ่ครบก�ำหนด ซึง่มคีวำมเสีย่งในกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำน้อย
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เงินลงทุนระยะสั้น

หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดซ่ึงถือไว้เพื่อค้ำ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนจะใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่รำยงำน 

การจ�าหนายเงินลงทุน

เมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชี จะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

ในกรณีท่ีบริษัทจ�ำหน่ำยบำงส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ กำรค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ำยไปและเงินลงทุน

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

ลูกหนี้กำรค้ำและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ลกูหนีก้ำรค้ำ แสดงมลูค่ำตำมใบแจ้งหนีส้ทุธจิำกค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (ถ้ำม)ี บรษิทัตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตำมจ�ำนวนหนี้

ทีค่ำดว่ำจะเรยีกเกบ็จำกลกูหนีไ้ม่ได้ ทัง้นีโ้ดยกำรประมำณจำกประสบกำรณ์กำรเรยีกเกบ็หนีใ้นอดตีควบคู่กบักำรวเิครำะห์

สถำนะปัจจุบันของลูกหนี้

บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทั หมำยถงึ บคุคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุบรษิทั หรอืถกูควบคมุโดยบรษิทั 

ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจำกนี ้บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั ยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัเกีย่วกบั

กำรออกเสียงในบริษัท ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและก�ำหนดทิศทำง

กำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงรำคำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

สินค้ำส�ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต  -  วิธีรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ย)  

วัตถุดิบและอื่นๆ    -  วิธีรำคำทุน (วิธีเฉพำะเจำะจงและเข้ำก่อน - ออกก่อน)

มลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะได้รบั หมำยถงึ รำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกตขิองธรุกจิ หกัด้วยต้นทนุส่วนเพิม่ทีจ่ะผลติให้แล้วเสรจ็

(ส�ำหรับสินค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิต) และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสภำพพร้อมที่จะขำย

ต้นทนุในกำรซือ้สนิค้ำประกอบด้วยรำคำซือ้ และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงทีเ่กีย่วข้องกบักำรซือ้สนิค้ำนัน้ หกัด้วยส่วนลดและอืน่ๆ (ถ้ำม)ี

ต้นทุนของสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำประกอบด้วยค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และ

โสหุ้ยกำรผลิต ซึ่งปันส่วนตำมขั้นตอนกำรผลิต

บริษัทตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส�ำหรับสินค้ำ (ถ้ำมี) โดยพิจำรณำจำกสภำพปัจจุบันของสินค้ำ เมื่อสินค้ำเคล่ือนไหวช้ำ

หรือเมื่อเสื่อมคุณภำพ

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

การรับรูและการวัดมูลคา

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

รำคำทนุรวมถงึรำคำซือ้สนิทรพัย์ทัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ�ำนวนเทยีบเท่ำเงนิสดในกำรท�ำให้สนิทรพัย์นัน้อยูใ่นสถำนทีห่รอืสภำพ

ทีพ่ร้อมทีจ่ะใช้งำนได้ตำมทีป่ระสงค์  ส�ำหรบักำรซือ้ลิขสิทธิ ์ซอฟแวร์ทีถ่อืเป็นส่วนหนึง่ในกำรท�ำงำนร่วมกบัอปุกรณ์ให้ถอืว่ำ

ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรำยกำรทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์แต่ละรำยกำรทีม่อีำยกุำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนั บนัทกึบญัชแียกจำกกนั

แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญ 

ก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ คอืผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจำกกำรจ�ำหน่ำย

กับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรำยได้/ ค่ำใช้จ่ำยอื่นในก�ำไรหรือขำดทุน 
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ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  

ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำ

ต้นทนุของรำยกำรนัน้ได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื  ชิน้ส่วนทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ�ำหน่ำยตำมมลูค่ำตำมบญัช ีต้นทนุทีเ่กดิขึน้

ในกำรซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา

ค่ำเสือ่มรำคำ ค�ำนวณจำกมลูค่ำเสือ่มสภำพของรำยกำร ซึง่ประกอบด้วยรำคำทนุของสนิทรพัย์หรอืต้นทนุในกำรเปลีย่นแทนอ่ืน

หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่ำเสือ่มรำคำบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรหรอืขำดทนุ ค�ำนวณโดยวธิเีส้นตรงตำมเกณฑ์อำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร  ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10
อำคำรและส่วนปรับปรุง 20 - 40
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 - 20
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 3 - 10
ยำนพำหนะ 5

บริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

วธิกีำรคดิค่ำเสือ่มรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมลูค่ำคงเหลอื ถกูทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัช ีและปรบัปรงุ

ตำมควำมเหมำะสม

การดอยคา

มูลค่ำตำมบัญชีสินทรัพย์ของบริษัทได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มี

ข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทจะท�ำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำระยะยำว หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์

หรือท้ังสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์

ของกำรใช้ในอนำคต ถูกจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
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อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุวดัมลูค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทนุซึง่รวมถงึต้นทนุในกำรท�ำรำยกำร และวดัมลูค่ำภำยหลงักำร

รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก�ำไรหรือขำดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะบันทึกรวมในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะ

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกต้นทุนนั้น และสำมำรถวัดรำคำมูลค่ำต้นทุนได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ต้นทุนในกำร

ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ มูลค่ำยุติธรรม

ณ วันที่มีกำรจัดประเภทใหม่ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต่อไป

  

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ำยุติธรรมหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเกิดหน้ีสิน ภำยหลังจำกกำรบันทึก

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมำโดยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ

ก�ำหนดไถ่ถอนรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุกำรกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นแสดงในรำคำทุน

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่ำ

กำรเช่ำยำนพำหนะ ซึ่งพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของทั้งหมดได้โอนให้บริษัท

จะถูกจัดเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินจะถูกบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำยุติธรรม

สุทธิของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ

โดยจ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยจะแบ่งเป็นส่วนของหนีส้นิและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ เพือ่ให้จ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยในแต่ละงวดมี

จ�ำนวนคงที ่ค่ำเช่ำซึง่ต้องจ่ำยตำมภำระผกูพนัหกักบัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ จะบนัทกึเป็นหนีส้นิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงนิ

ส่วนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

จะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุของกำรใช้งำนของสินทรัพย์นั้น  

กำรเช่ำสนิทรพัย์ โดยทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของตกอยูก่บัผู้ให้เช่ำ จะถกูจดัเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนนิงำน

กำรช�ำระเงนิภำยใต้สญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน จะถกูบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทนุตำมวธิเีส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ำยให้ผู ้ให้เช่ำ

จะถูกบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรยกเลิกสัญญำ

124 รายงานประจำาปี 2561



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รำยได้

รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดอื่น

การขายสินคาและใหบริการ

รำยได้รบัรูใ้นก�ำไรหรอืขำดทนุเม่ือได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำทีม่นียัส�ำคัญไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว 

และจะไม่รบัรูร้ำยได้ถ้ำฝ่ำยบรหิำรยงัมกีำรควบคุมหรอืบรหิำรสินค้ำทีข่ำยไปแล้วนัน้หรอืมคีวำมไม่แน่นอนทีม่นียัส�ำคญัในกำร

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจำกกำรขำยสนิค้ำหรอืให้บรกิำรนัน้ และไม่อำจวดัมลูค่ำของจ�ำนวนรำยได้และต้นทนุทีเ่กดิขึน้

ได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื หรอืมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนทีจ่ะต้องรบัคนืสนิค้ำ รำยได้จำกกำรให้บรกิำรรบัรูเ้มือ่มกีำรให้บรกิำรแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง  

ภำษีเงินได้

กำรค�ำนวณภำษเีงนิได้นติบิคุคลตำมประมวลรษัฎำกร ค�ำนวณขึน้จำกก�ำไรหลงัจำกบวกกลบัด้วยค่ำใช้จ่ำย ซึง่ไม่สำมำรถ

ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค�ำนวณภำษี และหักด้วยรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ ตำมข้อก�ำหนดในประมวลรัษฎำกร

ภาษีเงินไดปจจุบัน

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระจำกก�ำไรที่ต้องเสียภำษีหรือที่จะใช้สิทธิเรียกร้องทำงภำษีได้จำก

ก�ำไรหรือขำดทุนประจ�ำปี โดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

ซึ่งรวมรำยกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชบีนัทกึโดยค�ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ

และจ�ำนวนท่ีใช้เพื่อกำรค�ำนวณภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำง

ชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะ

มจี�ำนวนเพยีงพอกบักำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีะถกูทบทวน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง

ผลประโยชน์พนักงำน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงำนของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมโครงกำรสมทบเงิน ซึ่งพนักงำนต้องจ่ำย

สะสมและบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท

เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

บริษัทมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ค�ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงำน (ช�ำระด้วยตรำสำรทุน) รับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยพร้อมๆ

ไปกบักำรเพิม่ขึน้ในส่วนของผูถ้อืหุน้ ตลอดระยะเวลำทีพ่นกังำนสำมำรถใช้สิทธไิด้อย่ำงไม่มเีงือ่นไข จ�ำนวนทีร่บัรูเ้ป็นค่ำ

ใช้จ่ำยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจ�ำนวน

ที่เดิมเคยรับรู้ตำมจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้ำเงื่อนไขกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ได้รับสิทธิ ส�ำหรับเงื่อนไขกำรได้

รับสิทธิท่ีไม่ใช่เงื่อนไขกำรบริกำรหรือผลงำน มูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่ำเพื่อให้สะท้อน

ถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีกำรปรับปรุงส�ำหรับผลต่ำงระหว่ำงจ�ำนวนที่คำดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

บริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำนส�ำหรับหุ้นสำมัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรหรือขำดทุนของ

ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี 

กำรจ่ำยเงินปันผล

เงินปันผลจ่ำย บันทึกในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ ้นหรือเม่ือคณะกรรมกำรของบริษัท                     

ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

ส่วนงำนด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำนท่ีรำยงำนต่อผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดในกำรด�ำเนินงำนจะแสดงถึงรำยกำรที่เกิด

ขึ้นจำกส่วนงำนด�ำเนินงำนน้ันโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล บรษิทัน�ำเสนอส่วนงำน

ตำมภูมิศำสตร์เป็นรูปแบบหลักในกำรรำยงำน

ประมำณกำรหนี้สิน

ประมำณกำรหนีส้นิจะรบัรูก้ต่็อเมือ่บรษิทัมภีำระหนีสิ้นตำมกฎหมำยทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัหรอืทีเ่กดิขึน้จำกเหตกุำรณ์ในอดตี

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช�ำระภำระหนี้สินดังกล่ำว 
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4. ประมาณการทางการบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ
 และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ

4.1.1 กำรด้อยค่ำของลูกหนี้

บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมจ�ำนวนที่ประมำณว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้

โดยกำรประเมินบนพื้นฐำนจำกควำมไม่แน่นอนในกำรรับช�ำระหนี้และดุลยพินิจของผู้บริหำร

4.1.2 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

บริษัทประมำณค่ำเผ่ือลดมูลค่ำส�ำหรับสินค้ำหมุนเวียนช้ำ และเส่ือมคุณภำพเพื่อรับรู้กำรด้อยค่ำ

ของสนิค้ำคงเหลอื โดยจะพจิำรณำจำกกำรหมนุเวยีนและกำรเสือ่มสภำพของสนิค้ำคงเหลอืแต่ละประเภท

4.1.3 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือของอำคำรและอุปกรณ์

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยจะทบทวนค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยเม่ืออำยุ

กำรใช้งำนและมลูค่ำคงเหลอืมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในอดตี หรอืมกีำรตดัจ�ำหน่ำย

สนิทรพัย์ทีเ่สือ่มสภำพหรอืไม่ได้ใช้งำนอกีต่อไป

4.1.4 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มูลค่ำยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพีอ่กำรลงทนุ ประเมนิโดยผู้ประเมนิรำคำอสิระโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบ

รำคำตลำด ซ่ึงกำรประเมนิมลูค่ำดงักล่ำวต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร

4.1.5 ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซึง่ข้อสมมตฐิำนในกำรประมำณกำรดงักล่ำวประกอบด้วย อตัรำคดิลด จ�ำนวนเงนิเดอืน

ทีค่ำดว่ำจะเพิม่ข้ึนในอนำคต อตัรำมรณะและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในเชงิประชำกรศำสตร์ อย่ำงไรก็ตำม 

ผลประโยชน์หลังกำรเลิกจ้ำงงำนที่เกิดขึ้นจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้
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4.1.6 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้โดยกำรประมำณกำรจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรทำง

ภำษีในอนำคตของบริษัทที่น�ำมำหักกับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ นอกจำกนั้น

ผูบ้รหิำรต้องใช้ดลุยพนิจิในกำรประเมนิผลกระทบของกฎหมำยหรอืข้อจ�ำกดัทำงด้ำนเศรษฐกจิหรอื

ควำมไม่แน่นอนของกฎหมำยภำษี

4.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในกำรบรหิำรทนุนัน้เพือ่ด�ำรงไว้ซึง่ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่งของบรษัิท

เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อด�ำรงไว้ซ่ึงโครงสร้ำงของทุน

ที่เหมำะสม เพื่อลดต้นทุนของทุน

ในกำรด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษัทอำจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู ้เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้

หรือขำยสินทรัพย์เพื่อลดภำระหนี้ 

5. รายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั บคุคลเหล่ำนีเ้กีย่วข้องกนัโดยมกีำรถอืหุน้และ/หรอื

กรรมกำรร่วมกนั ดงันัน้ งบกำรเงนินีจ้งึแสดงผลของรำยกำรเหล่ำนีต้ำมมลูฐำนทีพ่จิำรณำร่วมกนัระหว่ำงบรษิทักบับคุคลและ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบำงกรณีอำจใช้เกณฑ์ที่แตกต่ำงจำกรำยกำรกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รำยกำรระหว่ำงบคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัทีส่�ำคัญ ส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

นโยบำยรำคำ
พันบำท

2561 2560

ค่ำเช่ำที่ดิน - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตำมสัญญำ 1,200 480

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ

   ผลประโยชน์ปัจจุบัน 82,388 84,281

   ส�ำรองผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน

     - ต้นทุนบริกำร 369  356

     - ต้นทุนทำงกำรเงิน 295 273

   ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 159 278
รวม 83,211 85,188
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 พันบำท
2561 2560

เงินสด 165 358

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์ 72,911 113,888

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน 6,033 4,675
   รวม 79,109 118,921

7. เงินลงทุนระยะสั้น

กำรเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

พันบำท
2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม - -

บวก เงินลงทุนเพิ่ม 236,400 120,000

หัก จ�ำหน่ำยออก (146,000) (120,087)

ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนระยะสั้น 324 87
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 90,724 -

บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่ำเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุน

ดังกล่ำวไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกถอนและถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำ

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

มลูค่ำยตุธิรรมเป็นรำคำอ้ำงองิโดยผูจ้ดักำรกองทนุ ซึง่ค�ำนวณมำจำกมลูค่ำยตุธิรรมของเงนิลงทนุทีถ่อืโดยกองทนุ (ระดบั 2)
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8. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช�ำระ มีดังนี้

พันบำท
2561 2560

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 303,459 358,748

เกินก�ำหนดช�ำระ :

น้อยกว่ำ 3 เดือน 122,315 196,719

มำกกว่ำ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 332 14

มำกกว่ำ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 5,599 -

มำกกว่ำ 12 เดือน 12 -
รวม 431,717 555,481

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ มีระยะเวลำตั้งแต่ 30 - 90 วัน

9. สินค้าคงเหลือ

พันบำท
2561 2560

วัตถุดิบและอื่นๆ 802,857 644,786

สินค้ำระหว่ำงผลิต 36,281 28,681

สินค้ำส�ำเร็จรูป 41,889 28,446
รวม 881,027 701,913

หัก ค่ำเผื่อลดมูลค่ำสินค้ำ (656) (656)
สุทธิ 880,371 701,257

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในต้นทุนขำย

จ�ำนวน 3,508.99 ล้ำนบำท และ 3,352.51 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บรษิัทมีเงินฝำกประจ�ำและเงนิฝำกออมทรพัย์จ�ำนวนรวม 36.29 ล้ำนบำท และ 

36.08 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้เนื่องจำกได้น�ำเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันให้แก่ธนำคำรในประเทศ

แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู้ออกหนังสือค�้ำประกันเพื่อบริษัทส�ำหรับกำรใช้สำธำรณูปโภค กำรปฏิบัติตำมสัญญำขำยสินค้ำ และ

เป็นหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ยืมจำกธนำคำร 
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 11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มีดังนี้

พันบำท
2561 2560

ที่ดิน 35,200 28,900

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 24,580 24,580
   รวม 59,780 53,480

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประกอบด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มรีำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ ดงัต่อไปนี้

พันบำท
2561 2560

มูลค่ำสุทธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 53,480 41,722

ก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับปี 6,300 11,758
มูลค่ำสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 59,780 53,480

การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ถูกประเมินรำคำโดยเป็นผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระจำกภำยนอก 

ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชำชีพที่เหมำะสมและมีประสบกำรณ์ในกำรประเมินรำคำทรัพย์สินประเภทดังกล่ำว และได้รับ

กำรเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กำรโดยผู้ประเมินมูลค่ำอิสระประเมิน

ท�ำอย่ำงน้อยทุก 3 ปี หรือขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของเมื่อผู้บริหำรพิจำรณำเมื่อว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงที่เป็นสำระส�ำคัญ

ในมูลค่ำยุติธรรม ในระหว่ำงปี มีที่ดิน 2 แปลงถูกประเมินรำคำเพิ่มขึ้นท�ำให้มีก�ำไรจ�ำนวนเงิน 6.30 ล้ำนบำท

ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวค�ำนวณจำกผู้ประเมินรำคำอิสระใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดของอสังหำริมทรัพย์ในบริเวณ

ข้ำงเคียงใกล้เคียงกับของบริษัท (ข้อมลูระดบั 2) บรษิทัรบัรูก้ำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยตุธิรรมของอสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำร

ลงทุนในก�ำไรหรือขำดทุนส�ำหรับปี  

อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุจ�ำนวนเงนิ 58.18 ล้ำนบำทน�ำไปจ�ำนอง เพือ่ตดิภำระค�ำ้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ตำมหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และ 26 
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

พันบำท

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ

เครื่องจักร

ระหว่ำง

ติดตั้งและงำน

ระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม

รำคำทนุ
1 มกรำคม 2560 203,527 461,870 729,681 38,046 58,661 28,404 1,520,189
ซือ้เพิม่ - - 20,370 2,083 - 87,206 109,659
จ�ำหน่ำย / ตัดจ�ำหน่ำย (1,406) - (288) - (1,364) - (3,058)
โอนเข้ำ / (โอนออก) - 628 59,596 - - (60,224) -
31 ธันวำคม 2560 202,121 462,498 809,359 40,129 57,297 55,386 1,626,790
ซือ้เพิม่ 105,025 38 39,816 453 - 56,036 201,368
จ�ำหน่ำย / ตัดจ�ำหน่ำย - - (6,648) (798) (3,408) - (10,854)
โอนเข้ำ / (โอนออก) 1,228 29,015 55,464 - - (85,707) -
31 ธันวำคม 2561 308,374 491,551 897,991 39,784 53,889 25,715 1,817,304

ค่ำเสือ่มรำคำสะสม
1 มกรำคม 2560 31,726 193,977 338,990 32,828 45,744 - 643,265
ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 869 11,336 34,919 1,373 3,536 - 52,033
ค่ำเสือ่มรำคำสะสม

   ส่วนทีจ่�ำหน่ำย - - (288) - (1,364) - (1,652)
31 ธันวำคม 2560 32,595 205,313 373,621 34,201 47,916 - 693,646
ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 868 12,076 39,144 1,562 3,295 - 56,945
ค่ำเสือ่มรำคำสะสม

   ส่วนทีจ่�ำหน่ำย - - (5,626) (798) (3,408) - (9,832)
31 ธันวำคม 2561 33,463 217,389 407,139 34,965 47,803 - 740,759

มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี
31 ธันวำคม 2560 169,526 257,185 435,738 5,928 9,381 55,386 933,144
31 ธันวำคม 2561 274,911 274,162 490,852 4,819 6,086 25,715 1,076,545

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 2560
ต้นทุนขำย 44,017
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 8,016
    รวม 52,033

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 2561
ต้นทนุขำย 49,105
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 7,840
    รวม 56,945

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงเครื่องจักรบำงส่วน ได้ถูกจดจ�ำนองเป็นหลักประกันส�ำหรับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำร      

แห่งหนึ่ง ดังที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว แต่ยังใช้งำนอยู่ ซ่ึงมีรำคำทุน

จ�ำนวน 250.13 ล้ำนบำท และ 129.96 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 
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13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

  พันบำท
2561 2560

หนี้สินภำยใต้สัญญำทรัสต์รีซีทส์ 543,371 297,816
   รวม 543,371 297,816

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่จำกธนำคำรเป็นจ�ำนวนเงนิรวม 5,181 ล้ำนบำท (2560 : 5,581 ล้ำนบำท)

ตัว๋สญัญำใช้เงนิ และหนีส้นิภำยใต้สญัญำทรสัต์รซีทีส์ มอีตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 1.55 - 2.77 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 1.50 - 4.50 ต่อปี)

เงินกู้ยืมธนำคำรดังกล่ำวมีกำรค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดิน รวมทั้งอำคำรและเครื่องจักรบำงส่วนของบริษัทและ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เงินฝำกธนำคำรจ�ำนวน 36.29 ล้ำนบำท (2560 : 36.08 ล้ำนบำท) และโดยกำรจ�ำน�ำ

หุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น และค�้ำประกันส่วนตัวโดยกรรมกำรของบริษัท บริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยัง

มิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 3,728 ล้ำนบำท (2560 : 4,431 ล้ำนบำท)

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ท�ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ส�ำหรับยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

โดยมีระยะเวลำผ่อนช�ำระ 48 - 49 เดือน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

พันบำท
2561 2560

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

    ครบก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 1,663 1,663

    ครบก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี 3,408 5,071
รวม 5,071 6,734

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี (403) (737)
4,668 5,997

หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี (1,367) (1,237)
สุทธิ 3,301 4,760
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15. หนี้สินตามภาระผูกพันสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

 พันบำท
2561 2560

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ภำระผูกพันส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 39,547 38,074

งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รับรูในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 2,722 2,689

รับรูในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

  คณิตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิจำกภำษี - 4,017

บริษทัมภีำระผกูพนัตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยแรงงำน ในกำรให้ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณแก่พนกังำนตำมสิทธแิละอำยงุำน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประมำณกำรหนี้สินตำมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนมีกำร

เปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

 พันบำท
2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 38,074 30,681

รับรู้ในก�ำไรขำดทุน

- ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 2,722 2,689

- ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 1,420 1,336

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย           - 5,021

ผลประโยชน์จ่ำย (2,669) (1,653)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 39,547 38,074

ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญมีดังนี้

อัตรำคิดลด      ร้อยละ 4.0 ต่อปี 

อัตรำกำรเพิ่มของเงินเดือนในอนำคต   ร้อยละ 6.0 ต่อปี

อำยุที่จะเกษียณ                   60 ปี

จ�ำนวนพนักงำน               414 คน
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การวิเคราะหความออนไหว

กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่อำจ

เป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพัน

ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้

 พันบำท
ผลกระทบภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

2561 2560

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) (4,206) (4,003)

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) 4,909 4,685

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) 4,933 4,319

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) (4,289) (3,772)

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) (4,904) (4,316)

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) 5,717 5,007

เมือ่วนัที ่13 ธนัวำคม 2561 สภำนติบิญัญติัแห่งชำตไิด้เหน็ชอบพระรำชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงำน หำกลูกจ้ำงท�ำงำนตดิต่อกนั

ครบ 20 ปีขึน้ไป ลกูจ้ำงมสีทิธไิด้รบัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสดุท้ำย 400 วนั กำรเปลีย่นแปลงข้อกฎหมำยจะมี

ผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซี่งก�ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชย โดยหำก

กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ บริษัทจะรับรู้ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน  14.05 ล้ำนบำท

16. ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีผู้ใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 3,518,890 หน่วย ในกำรซื้อหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 3,518,890 หุ้น ตำมรำคำใช้สิทธิที่ 5.80 บำทต่อสิทธิ บริษัทได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นและ

มีกำรบันทึกปรับปรุงใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 3.52 ล้ำนบำท 20.20 ล้ำนบำท และ 3.31 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 มีผู้ใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 2,860,335 หน่วย ในกำรซื้อหุ้นสำมัญ

จ�ำนวน 2,860,335 หุ้น ตำมรำคำใช้สิทธิที่ 5.80 บำทต่อสิทธิ บริษัทได้รับช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น และ

มีกำรบันทึกปรับปรุงใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2.86 ล้ำนบำท 16.42 ล้ำนบำท และ 2.69 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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17. ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรและออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท (โครงกำร “ESOP”) จ�ำนวน 9,400,000 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่ำให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทอำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่

วันที่ 15 มิถุนำยน 2558 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 3 ครั้ง

โดยสำมำรถใช้สทิธคิรัง้แรกไดเ้มือ่ครบระยะเวลำ 1 ปี นบัจำกวนัที่บรษิทัได้ออกใบส�ำคญัแสดงสิทธ ิใบส�ำคัญแสดงสทิธิ

ดงักล่ำวมสีทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัได้ในอตัรำกำรใช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสิทธ ิ1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สำมญั

ในรำคำ 5.80 บำทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

ที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ

ร้อยละของจ�ำนวนใบส�ำคัญ

แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

วันที่ 15 มิถุนำยน 2559 30

วันที่ 15 มิถุนำยน 2560 30

วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 40

ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บรษิทับนัทกึค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัโครงกำร ESOP เป็นจ�ำนวน 0.82 ล้ำนบำท

และ 3.05 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ซึง่แสดงรวมในค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนกังำนในงบก�ำไรขำดทนุและก�ำไรเบด็เสรจ็อืน่พร้อมกบัรบัรู้

“ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�ำนวนเดียวกัน 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญและส่วนทุนจำกกำรจ่ำย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

2561 2560
จ�ำนวนใบส�ำคญั

แสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั 

(หน่วย)

ส่วนทนุจำกกำรจ่ำย

โดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

(พนับำท)

จ�ำนวนใบส�ำคญั

แสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั

(หน่วย)

ส่วนทนุจำกกำรจ่ำย

โดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

(พนับำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 4,131,770 2,640 6,992,105 2,274

บนัทกึกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์    

   เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี - 815 - 3,055

ใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (3,518,890) (3,308) (2,860,335) (2,689)

ตรำสำรแสดงสทิธซ้ืิอหุน้ทีห่มดอำยุ 

ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 (612,880) (147) - -
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - - 4,131,770 2,640
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18. กำาไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนและก�ำไรต่อหุน้ปรบัลดส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงกำรค�ำนวณได้ดงันี้

ก�ำไรส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวำคม

จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น
2561

(พันบำท)

2560

(พันบำท)

2561

(พันหุ้น)

2560

(พันหุ้น)

2561

(บำท)

2560

(บำท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

    ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 558,418 531,748 533,858 530,655 1.05 1.00

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด

   สิทธิซื้อหุ้น - - - 1,549

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติว่ำมีกำรใช้

   สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 558,418 531,748 533,858 532,204 1.05 1.00

19. เงินปันผลจ่าย

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่10 สิงหำคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัมมีติ

เหน็ชอบอนมุตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบังวด 6 เดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถินุำยน 2561

ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท ส�ำหรบัหุน้สำมญัจ�ำนวน 535,506,333 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้ส้ิน 161 ล้ำนบำท

โดยจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วในวันที่ 7 กันยำยน 2561 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับก�ำไรจำก

กำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.60 บำท ซึง่ได้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วส�ำหรบั

งวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท ส�ำหรบัหุน้สำมญั จ�ำนวน 531,987,443 หุน้ รวมเป็นเงิน

ปันผลทัง้สิน้ 133 ล้ำนบำท เมือ่วนัที ่8 กนัยำยน 2560 และบรษิทัมเีงนิปันผลจ่ำยคงเหลอืส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชตีัง้แต่

วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 186 ล้ำนบำท

โดยจ่ำยเงินปันผลแล้วในวันที่ 27 เมษำยน 2561

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 เมือ่วนัที ่10 สงิหำคม 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัมมีติ

เหน็ชอบอนมุตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบังวด 6 เดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถินุำยน 2560

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.25 บำท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 531,987,443 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 133 ล้ำนบำท 

โดยบริษัทจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 8 กันยำยน 2560
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ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 เมือ่วนัที ่30 มนีำคม 2560 ผูถ้อืหุน้มมีตใิห้จ่ำยเงนิปันผลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำน

ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.64 บำท ซึ่งได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วส�ำหรับ

งวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท ส�ำหรบัหุน้ 529,127,108 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้

159 ล้ำนบำท เม่ือวันท่ี 9 กันยำยน 2559 และบริษัทมีเงินปันผลจ่ำยคงเหลือส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ้นละ 0.34 บำท โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้ำนบำท

โดยจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 28 เมษำยน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินปันผลค้ำงจ่ำยคงเหลือ จ�ำนวน 3.33 ล้ำนบำท (2560 : 2.54 ล้ำนบำท)

ซึ่งแสดงในหนี้สินหมุนเวียน  

20. สำารองตามกฎหมาย

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรอง

ดังกล่ำวจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

21. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงำนบริษัทได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตำมพระรำชบัญญัติกองทุน

ส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทจ่ำยสมทบ และจะจ่ำยให้พนักงำน

ในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส�ำรอง

เลี้ยงชีพพนักงำน เป็นจ�ำนวนเงิน 3.49 ล้ำนบำท (2560 : 3.42 ล้ำนบำท) 

22. รายได้อื่น

รำยได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

พันบำท
2561 2560

รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก 192,074 131,242

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 21,418 25,810

รำยได้จำกบริกำรตรวจสอบคุณภำพถัง 11,064 6,900

ก�ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 6,300 11,758

รำยได้ค่ำขนส่ง 2,358 2,834

อื่นๆ 13,093 6,278
  รวม 246,307 184,822
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23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รำยกำรเคลือ่นไหวในสนิทรพัย์และหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มดีงันี้

พนับำท

1 มกรำคม 

2561

บนัทกึเป็นรำยได้ /(รำยจ่ำย) ใน
31 ธันวำคม 

2561

ก�ำไรหรือ

ขำดทุน
ก�ำไร

เบ็ดเสร็จอื่น

สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี 
จำกรำยกำรปรบัปรงุมลูค่ำยตุธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์

   เพือ่กำรลงทนุ 3,491 (1,260) - 2,231
จำกประมำณกำรหนีส้นิตำมภำระผกูพนัส�ำหรบัผลประโยชน์

   พนกังำน 7,615 295 - 7,910
   รวม 11,106 (965) - 10,141

หนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี
จำกทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ (1,025) 88 - (937)

สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ี- สทุธิ 10,081 (877) - 9,204

พนับำท

1 มกรำคม 

2560

บนัทกึเป็นรำยได้ /(รำยจ่ำย) ใน
31 ธนัวำคม 

2560

ก�ำไรหรอื

ขำดทนุ
ก�ำไร

เบด็เสรจ็อืน่

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
จำกรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์

   เพื่อกำรลงทุน 5,843 (2,352) - 3,491
จำกประมำณกำรหนี้สินตำมภำระผูกพันส�ำหรับ

   ผลประโยชน์พนักงำน 6,136 475 1,004 7,615
   รวม 11,979 (1,877) 1,004 11,106

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
จำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,113) 88 - (1,025)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 10,866 (1,789) 1,004 10,081
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

พันบำท
2561 2560

ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน 136,903 123,952

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว   878 1,789

รวมภำษีเงินได้ 137,781 125,741

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พันบำท
2561 2560

ก่อน

ภำษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำย

ภำษีเงินได้

สุทธิจำก

ภำษีเงินได้

ก่อน

ภำษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำย

ภำษีเงินได้

สุทธิจำก

ภำษีเงินได้

ขำดทนุจำกกำรประมำณตำมหลกั

   คณิตศำสตร์ประกันภัย - - - 5,021 1,004 4,017
   รวม - - - 5,021 1,004 4,017

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง  

2561 2560
อัตรำภำษี

(ร้อยละ) (พันบำท)

อัตรำภำษี

(ร้อยละ) (พันบำท)

ก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 696,199 657,489
จ�ำนวนภำษตีำมอตัรำภำษเีงนิได้ 20% 139,240 20% 131,498

ภำษีจำกค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่สำมำรถมำหกัเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี 649 1,007

ผลประโยชน์ทำงภำษจีำกค่ำใช้จ่ำยทีม่สีทิธิน์�ำมำหกัเป็น

   ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษเีพิม่เตมิ (4,750) (6,930)

ปรับปรงุรำยกำรภำษงีวดก่อน 2,642 166
สทุธิ 137,781 125,741
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

24. ส่วนงานดำาเนินงาน

รำยละเอียดข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

พันบำท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2561 2560
ในประเทศ  ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม

ขำยสุทธิ 264,658 4,185,912 4,450,570 239,982 4,086,819 4,326,801

ต้นทุนขำย (162,430) (3,346,557) (3,508,987) (183,769) (3,168,743) (3,352,512)

ก�ำไรขั้นต้น 102,228 839,355 941,583 56,213 918,076 974,289

ข ้อมูลส ่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทที่ผู ้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำน

และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน บริษัทรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแยกเป็นในประเทศและต่ำงประเทศ

บริษทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนซึง่วดัมลูค่ำโดยใช้เกณฑ์เดยีว

กบัทีใ่ช้ในกำรวดัก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนและสนิทรพัย์รวมในงบกำรเงนิ ดงันัน้สนิทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงิน

จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว

ก�ำไรข้ันต้นของแต่ละส่วนงำน เกิดข้ึนจำกยอดขำยสินค้ำในประเทศและต่ำงประเทศหักด้วยต้นทุนขำยที่เกี่ยวข้อง                   

ซึ่งค�ำนวณถัวเฉลี่ยจำกต้นทุนมำตรฐำนของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้ำรำยใหญ่

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทไม่มีลูกค้ำหลัก (2560 : 663 ล้ำนบำท)

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้แก่

พันบำท
2561 2560

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,823,010 2,639,171
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต 21,043 34,677
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 342,715 351,530
ค่ำขนส่ง 190,113 191,868
ค่ำนำยหน้ำ 60,189 72,850
ค่ำเสื่อมรำคำ 56,945 52,033
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีภำระผูกพันดังนี้

26.1 ภำระผูกพันจำกกำรที่ธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงได้ออกหนังสือค�้ำประกันจ�ำนวนเงินรวม 634.32 ล้ำนบำท 

ให้กบักรมศลุกำกร เพือ่กำรงดเว้นกำรเกบ็ภำษตีอบโต้กำรทุม่ตลำดส�ำหรบัวตัถดุบิทีน่�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ

เพื่อผลิตและส่งออกไปขำยต่ำงประเทศภำยใน 1 ปี 

26.2 ภำระผูกพันจำกกำรที่ธนำคำรในประเทศได้ออกหนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและเรื่องอื่น                 

เป็นจ�ำนวนเงินรวม 41.70 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ หนังสือค�้ำประกันของธนำคำรดังกล่ำวมีกำรจดจ�ำนองที่ดิน รวมทั้งอำคำรและเครื่องจักรบำงส่วนของบริษัทตำม

ที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 11 และ 12 เป็นหลักประกัน และกำรค�้ำประกันส่วนตัวของกรรมกำรของบริษัท 

27. เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ และค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย นโยบำยกำรบัญชี

ส�ำหรับกำรบันทึกและกำรวัดมูลค่ำของรำยกำรเหล่ำนี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริษัทมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นซ่ึงเกิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561

และ 2560 บริษัทมีรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกมีกำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงตำมธรรมชำติจำกกำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ ดังนี้

142 รายงานประจำาปี 2561



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561
จ�ำนวนเงิน

ตรำต่ำงประเทศ 

(พันหน่วย)

อัตรำแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตรำปิด)

จ�ำนวนเงิน

เทียบเท่ำเงินบำท

(พันบำท)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 81 32.2848 2,611

ลูกหนี้กำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 6,458 32.2848 208,495
    สกุลเงินยูโร 3,981 36.7620 146,337
    สกุลเงินคูเวตดีนำร์ 477 106.2699 50,691

เจ้ำหนี้กำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 124 32.6148 4,039

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 16,660 32.6148 543,371

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 362 32.6148 11,816
    สกุลเงินยูโร 1 37.4884 41

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 1,738 32.6148 56,673
    สกุลเงินยูโร 260 37.4884 9,747
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2560
จ�ำนวนเงิน

ตรำต่ำงประเทศ 

(พันหน่วย)

อัตรำแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตรำปิด)

จ�ำนวนเงิน

เทียบเท่ำเงินบำท 

(พันบำท)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 34 32.5146 1,097

ลูกหนี้กำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 10,866 32.5146 353,299
    สกุลเงินยูโร 3,487 38.6607 134,812

เจ้ำหนี้กำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 8,929 32.8472 293,303

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 2,674 32.8472 87,829

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 230 32.8472 7,565
    สกุลเงินยูโร 54 39.3938 2,134
    สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง 21 44.4531 901

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
    สกุลเงินเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ 1,234 32.8472 40,531
    สกุลเงินยูโร 112 39.3938 4,412

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

บริษทัได้ให้สนิเชือ่ทำงกำรค้ำแก่ลกูค้ำทีซ้ื่อขำยกนัเป็นปกตทิำงกำรค้ำ บรษิทัมนีโยบำยในกำรบรหิำรควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเชือ่

โดยมกีำรตดิตำมกำรช�ำระเงนิของลกูหนีก้ำรค้ำอย่ำงใกล้ชดิ และให้ควำมส�ำคญัต่อลกูหนีร้ำยทีค้่ำงช�ำระนำนเกนิก�ำหนดแต่ละรำย

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ บริษัทจะบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ำที่จ�ำเป็นไว้ในบัญชี

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

ควำมเสีย่งเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้นีเ้กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ของตลำดในอนำคต กำรเปลีย่นแปลง

ดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนและกระแสเงนิสดของบรษิทั ทัง้นีบ้รษิทัมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้

เนือ่งจำกมเีงนิฝำกกบัธนำคำร และเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ ตำมรำยละเอยีด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ดงันี้
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พันบำท
2561

มีอัตรำดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตรำ

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตรำดอกเบี้ย 

(ร้อยละ)

สนิทรพัย์/หนีส้นิทำงกำรเงนิ

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 72,911 - 6,198 79,109 0.10% - 0.80%

เงนิฝำกธนำคำรทีมี่ข้อจ�ำกัดในกำรใช้ - 36,289 - 36,289 0.65% - 1.00%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร 543,371 - - 543,371 1.55% - 2.77%

พันบำท
2560

มีอัตรำดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตรำ

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตรำดอกเบี้ย 

(ร้อยละ)

สนิทรพัย์/หนีส้นิทำงกำรเงนิ

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

เงนิฝำกธนำคำรทีมี่ข้อจ�ำกัดในกำรใช้ - 36,078 - 36,078 0.65% - 1.00%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร 297,816 - - 297,816 1.50% - 2.20%

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องเกิดจำกควำมเป็นไปได้ที่ลูกค้ำอำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช�ำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภำยในก�ำหนด

เวลำปกติของกำรค้ำ เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงนี้ บริษัทได้ประเมินควำมสำมำรถทำงกำรเงินของลูกค้ำเป็นระยะๆ

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินมีวันที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทำงกำรเงินนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

พันบำท
2561

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม

สินทรัพย์/หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 79,109 - - 79,109

ลูกหนี้กำรค้ำ 431,717 - - 431,717

เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ - - 36,289 36,289

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร - 543,371 - 543,371

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 148,483 - - 148,483

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,367 3,301 4,668
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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พันบำท
2560

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม

สินทรัพย์/หนี้สินทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 118,921 - - 118,921

ลูกหนี้กำรค้ำ 555,481 - - 555,481

เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ - - 36,078 36,078

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร - 297,816 - 297,816

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 370,373 - - 370,373

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,237 4,760 5,997

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีในงบกำรเงิน

บริษัทใช้วิธีกำรและสมมติฐำนดังต่อไปนี้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้ และลูกหนี้กำรค้ำ มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับ

มูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินเหล่ำนี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น

- เงินกู้ยืมจำกธนำคำร เจ้ำหน้ีกำรค้ำ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีรำคำตำมบัญชีของหนี้สินทำงกำรเงิน

ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมเนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินนี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น

28. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บรษิทัมสีนิทรพัย์ทีเ่ปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิแยกแสดง

ตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

 (หน่วย : พันบำท)

2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
    เงินลงทุนระยะสั้น - 90,724 - 90,724
    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - 59,780 - 59,780

 (หน่วย : พันบำท)

2560
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม

    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - 53,480 - 53,480
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

29. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558 บรษิทัแห่งหนึง่ซึง่เป็นเจ้ำของทีด่นิในบรเิวณใกล้เคยีงกบัพืน้ทีโ่รงงำนของบรษิทั ได้ยืน่ฟ้องร้อง

บริษัทและจ�ำเลยร่วมอีก 4 รำยต่อศำลแพ่ง เรียกร้องค่ำเสียหำยเนื่องจำกผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตสินค้ำภำยใน

โรงงำนของบริษัท เป็นจ�ำนวนเงิน 130.94 ล้ำนบำท จำกจ�ำนวนทุนทรัพย์ทั้งหมด 201.88 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2558 จนกว่ำจะช�ำระเสร็จ โดยศำลแพ่งได้สรุปคดีว่ำเป็นคดีส่ิงแวดล้อม

เมือ่วนัที ่30 มกรำคม 2560 ปัจจบุนับรษิทัได้ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุโรงงำนเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว โดยเมือ่วนัที่

13 พฤศจิกำยน 2561 คดีดังกล่ำวถูกถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว

นอกจำกนี ้บรษิทัเจ้ำของทีด่นิดงักล่ำวได้ยืน่ฟ้องหน่วยงำนรำชกำรซึง่เกีย่วกบักำรออกใบอนญุำตประกอบกจิกำรโรงงำนของบรษิทั

ศำลปกครองมคี�ำสัง่เรยีกให้บรษิทัเข้ำมำเป็นผูร้้องสอดและยืน่ค�ำให้กำรต่อศำล ปัจจบุนับรษิทัอยูร่ะหว่ำงรอฟังค�ำสัง่ศำล

ปกครองกลำง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเช่ือว่ำได้ด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และคำดว่ำจะไม่มีผลเสียหำย

ที่เกิดขึ้นจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำว บริษัทจึงไม่บันทึกค่ำควำมเสียหำยจำกคดีฟ้องร้องในงบกำรเงิน

30. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ก�ำหนดให้บริษัทต้องเปิด

เผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทจัดประเภทกำรเปลี่ยนแปลงเป็นกำร

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จำกกระแสเงนิสดและกำรเปล่ียนแปลงทีไ่ม่ใช่กระแสเงนิสดพร้อมหมวดย่อยเพิม่เตมิตำมทีก่�ำหนด

ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7

กำรเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินของบริษัทมีดังนี้ 

พันบำท
หนี้สินสัญญำเช่ำ เงินกู้ยืมระยะสั้น รวม

1 มกรำคม 2561 5,997 297,816 303,813

รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:

กำรจ่ำยคืน (1,329) (1,931,861) (1,933,190)

เงินสดรับ - 2,170,135 2,170,135

รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:

อัตรำแลกเปลี่ยน - 7,281 7,281
31 ธันวำคม 2561 4,668 543,371 548,039
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พันบำท
หนี้สินสัญญำเช่ำ เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยำว รวม

1 มกรำคม 2560 7,749 291,194 11,100 310,043

รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสเงินสด:

กำรจ่ำยคืน (1,752) (1,513,778) (11,100) (1,526,630)

เงินสดรับ - 1,520,344 - 1,520,344

รำยกำรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:

อัตรำแลกเปลี่ยน - 56 - 56
31 ธันวำคม 2560 5,997 297,816 - 303,813

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สินธิของบริษัทจำกเดิม 

536,405,305 หุน้ เป็น  535,506,333 หุน้ โดยมลูค่ำต่อหุน้ไม่เปลีย่นแปลง เพือ่ให้สอดคล้องกบัใบส�ำคญัแสดงสทิธท่ีิจะ

ซื้อหุ้นสำมัญที่หมดอำยุแล้ว

อนุมัติจายเงินปนผล

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำอนมุตัจ่ิำยเงนิปันผล ส�ำหรบัก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนประจ�ำปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรำหุ้นละ 0.63 บำท ซ่ึงได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วส�ำหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท ส�ำหรับหุ้น 535,506,333 หุ้น จ�ำนวนเงินรวม 161 ล้ำนบำท

เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561 บริษัทมีเงินปันผลจ่ำยคงเหลือส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2561

ถึง 31 ธันวำคม 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.33 บำท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 177 ล้ำนบำท

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
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บุคคลอ้�งอิง

(ก)  นำยทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

  93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

(ข)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ไม่มี

(ค)  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

  นำยสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ  

  นำงสำวกัญญำณัฐ ศรีรัตน์ชัชวำลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ  

  นำยธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ  

  นำยนรินทร ์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593   

  บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ำกัด

  ชั้น 11 แคปปิตอลทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

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

(ง)  ผู้ตรวจสอบภำยใน

  บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ�ำกัด 

  178 อำคำรธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชำชื่น 20) ถนนประชำชื่น แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ  

  กรุงเทพฯ 10800

  โทรศัพท์: (02) 596-0500 

(จ)  ที่ปรึกษำกฎหมำย

  1)  CSBC Law Offices

  เลขที่ 90/37 อำคำรสำธรธำนี ชั้น 14 ถนนสำทรเหนือ สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500   

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

  2)  ส�ำนักงำนกฎหมำยเทพ

  เลขที่ 1193 อำคำรเอ็กซิท ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 

  เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400

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

(ฉ)  ที่ปรึกษำด้ำนงำนนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ�ำกัด (IR Plus)

  เลขที่ 466 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

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

(ช)  ที่ปรึกษำหรือผู้จัดกำรภำยใต้สัญญำกำรจัดกำร

  ไม่มี 
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