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“บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําใน
อุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก
โดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
การเติบโตอย่างยั่งยืน”

• จดัสรรผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลกูคา้

• มบีรกิารหลงัการขายทีใ่หค้วามเอาใจใส่เหนอืคูแ่ข่ง

• บรหิารตน้ทนุใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขัน 

• ส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัคาํนงึถงึคณุภาพชวีติ

และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน

• ดาํเนินธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

• ไมย่อมรบัการคอร์รปัชัน่ทกุรูปแบบ

วิสัยทัศน์
(Vision) 

พันธกิจ
(Mission)

“บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําใน
อุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก
โดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

*หมายเหตุ: วิสัยทัศนและพันธกิจฉบับปจจุบัน ไดรับการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563



ข้อมูลทั่วไปสําหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

ชือ่ย่อในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย SMPC

เลขทะเบียนบริษัท 0-10-7-537-00160-9

ประเภทของธุรกิจ ผลิตถังแกสปโตรเลียมเหลว และถังทนความดันตํ่าแบบตางๆ

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

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ และโรงงาน 92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection),

Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Samaedam, Bangkhunthien, 

Bangkok 10150

ทุนจดทะเบียน 535,506,333 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 535,506,333 หุน

ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 535,506,333 บาท 

(ป 2561: 535,506,333 บาท)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) 1 บาท/หุน 

หุ้นบุริมสิทธิ ไมมี

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

นติบิคุคลทีบ่รษัิทถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10

ขึน้ไปของจํานวนหุน้ทีจ่าํหนา่ยแลว้ทัง้หมด

ของนิติบุคคลนั้น

ไมมี

ติดต่อ

สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

โทรสาร (FAX) (02) 416-5534

E-mail info@smpcplc.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

E-mail ir@smpcplc.com
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ประวัติบริษัท
เริ่มกอตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
6.4 ลานบาท โดยกลุมตระกลู “เอกะหติานนท” 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ผลติถงัแกสปโตรเลยีมเหลว
จาํหนายภายในและตางประเทศ โดยมสีาํนกังาน
และโรงงานแหงแรกอยูทีเ่ขตบางมด กรงุเทพมหานคร
ดวยกําลังการผลิตเริ่มตนที่ 60,000 ใบ/ป

ผลิตภัณฑถังแกสปโตรเลียมเหลวของบริษัท
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑอตุสาหกรรม (มอก.)

บริษัทไดรับรางวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑดีเดน
ประจาํป 2531” จากหนังสอืพมิพเสนทางเศรษฐกจิ 
และตอมาในป 2533 บริษทัไดรับโลเกยีรตยิศ และ
ประกาศเกียรติคุณ “โรงงานยอดเยี่ยมประจําป 
2533”จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทเริ่มเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนครั้งแรก เมือ่วนัที ่3 ธันวาคม 
2534 และในป 2535 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
ใหสูงขึ้นตามการขยายตัวของตลาด บริษัทได
ยายสํานักงานใหญและโรงงานมาที่ตั้งปจจุบันที่
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บนเน้ือที่รวมกวา 
28 ไร

เนือ่งจากการขยายตัวอยางรวดเรว็ของตลาดโลก
บรษิทัลงทนุในการกอสรางโรงงานแหงใหมทีจ่งัหวดั
ลําพูน โดยโรงงานแหงน้ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทนุจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (BOI)

บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
ซึ่งเปนผูผลิตถังแกสในประเทศไทยรายแรกที่ได
รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วภูมิภาคเอเชีย
ทาํใหบรษัิทตองหยดุดาํเนนิงานทีโ่รงงงานลําพนู

บริษัทไดยายเคร่ืองจักรทั้งหมดจากโรงงาน
ลําพูนมารวมกันที่สถานที่โรงงานปจจุบันเพื่อ
เพิ่มผลผลิตรองรับการขยายตัวของตลาดและ
เพ่ือเปนการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทําใหบริษัทมีกําลังการผลิตประมาณ 5 ลานใบ
ตอป

จากการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
บรษิทัไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2000

บรษิทัไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มอก. 370-2552 สําหรับถังแกส
ปโตรเลียมเหลวสําหรับรถยนตรูปทรงแคปซูล 
(Cylindrical) และรปูทรงยางรถยนต (Toroidal) 
เปนรายแรกของประเทศไทย

บริษัทออกผลิตภัณฑใหมคือถังสําหรับใชเปน
ชิ้นสวนรถยนต

- บรษัิทไดกอสรางโรงงานที ่3 เพิม่ ทาํใหมกีาํลงั
การผลติเพิม่ขึน้จาก 5 ลานใบตอป เปน 5.5 ลาน
ใบตอป ในป 2557

- หลักทรัพยของบริษัทไดรับการอนุมัติใหกลับ
เขาซ้ือ-ขายในตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันที่
11 พฤศจกิายน 2556

- บรษิทัไดรบัการรบัรองผลติภณัฑใหม 2 ชนิดคอื
1) ถัง 1 ปอนด ไดรับรองตามมาตรฐานของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT) ซึ่งเปนถังแกส
กระปองแบบเตมิไดเพือ่ทดแทนถงัแกสกระปอง
แบบใชแลวทิ้ง

2) ถังนํ้าหนักเบา (Light Weight Cylinder)
ไดรับรองมาตรฐานของกลุมสหภาพยุโรป 
(EN) เปนโรงงานแหงแรกในเอเชียและเปน
โรงงานที่ 3 ของโลก ซึ่งเปนถังแกสทําจาก
เหล็กชนดิพเิศษ มนีํา้หนกัเบา และคณุสมบตัิ
ความคงทนเทียบเทาถังเหล็กทั่วไป

- กําลังการผลิตเพิ่มเปน 5.5 ลานใบตอป 
- บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมในสวนสําเร็จรูปของ

โรงงาน 3 และลงทนุตอเตมิอาคารโรงงาน และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรโรงงาน 
1 และ โรงงาน 2 ใหดีขึ้น ซึ่งการกอสรางเสร็จ
สมบูรณพรอมใชงานในป 2558

- กําลังการผลิตเพิ่มเปน 6.2 ลานใบ/ป 
- บริษัทไดรับรางวัลดีเด น และรางวัลยอด

เยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนดานผลการ
ดําเนินงาน ในกลุมบริษัทจดทะเบียในตลาด
หลกัทรพัยทีม่มีลูคาหลกัทรพัยตามราคาตลาด
ระหวาง 3,000-10,000 ลานบาท ในการประกาศ
ผลรางวัล Set Awards 2015

2524

2528

2531
-2533

2534
-2535

2537

2538

2540

2544

2547

2552

2553

2555

2556

2557

2558

1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
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รายงานประจําปี 2562
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



- ไดรับรางวัลบริษัทที่มีการดําเนินงานโดดเดน
ดานสิง่แวดลอม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG 
100) ประจําป 2559 จากสถาบนัไทยพฒันฯ

- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทไดรับการ
รับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต หรอื 
Private Sector Collective Action against 
Corruption (CAC)

- ออกผลิตภัณฑใหม ถัง 420 ปอนด ซึ่งเปนถัง
ขนาดใหญที่สุดของถังแกสประเภทที่สามารถ
เคลื่อนยายได

- บริษัทกอสรางสวนตอเติมเพื่อขยายโรงงาน
เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพเครือ่งจกัร และเพิม่
กําลังการผลิต โดยจะทําใหบริษัทมีกําลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น 1 ลานใบ/ป จาก 6.2 ลานใบ/ป
เปน 7.2 ลานใบ/ปในป 2560

- ผลจากการคนควาและวิจัยรวมกับลูกคาใน
สหรฐัอเมริกา ผลติภณัฑถงักระปองแบบเตมิได
ขนาดบรรจ ุ1.05 ปอนด (Refillable Propane 
Cylinder) ภายใตยีห่อ “Flame King” ไดรบั
รางวัลไดแก
• Environmental Excellence Award of 

2016 จาก California Manufacturers 
and Technology Association

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

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

- ไดรับรางวัลบริษัทที่มีการดําเนินงานโดดเดน
ดานสิง่แวดลอม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG 
100) ประจําป 2560 จากสถาบันไทยพัฒนฯ 
โดยไดรางวัลติดตอกันเปนปที่ 2 

- ไดรบัรางวลัดเีดน และรางวัลยอดเยีย่มประเภท
บริษัทจดทะเบียนดานผลการดําเนินงาน
ในกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 
3,000-10,000 ลานบาท ในการประกาศผล
รางวลั Set Awards 2017 และไดรบัการเสนอ
ชือ่เขาชงิรางวลัผูบรหิารสงูสดุยอดเยีย่ม (Best 
CEO Award) 

- ไดรับการรับรอง ISO 14001: 2015 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 จาก BUREAU VERITAS

- ปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงงาน และเพิม่เครือ่งจกัร
บางสวน ทาํใหกําลงัการผลติเพ่ิมขึน้ 1 ลานใบ/ป
จาก 7.2 ลานใบ/ป เปน 8.2 ลานใบ/ป ตั้งแต
สิ้นไตรมาส 2/2560

- ไดรับรางวัลบริษัทที่มีการดําเนินงานโดดเดน
ดานสิง่แวดลอม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG 
100) ประจําป 2561 จากสถาบันไทยพัฒนฯ 
โดยไดรางวัลติดตอกันเปนปที่ 3

- ปรบัปรงุประสทิธิภาพโรงงาน และเพิม่เครือ่งจกัร
บางสวน ทาํใหกาํลกัารผลติเพิม่ขึน้ 1.8 ลานใบ/ป
จาก 8.2 ลานใบ/ป เปน 10.0 ลานใบ/ป ตัง้แต
ไตรมาส 4/2561

- ซื้อที่ดินตรงขามโรงงานจํานวน 17-1-24 ไร 
สาํหรบัขยายพืน้ทีท่าํงานและเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการจัดสงสินคาและบริหารจัดการพื้นท่ี
เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคต

- เม่ือวันที่ 4 ก.พ. 2562 บริษัทไดรับการตอ
อายุการรับรองโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต หรือ 
Private Sector Collective Action against 
Corruption (CAC) ตอไปอกี 3 ป (จนถงึวนัท่ี
3 ก.พ. 2565)

- ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร้ังท่ี 5/2562 
เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติหลักการใหจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมใน
ตางประเทศ เพื่อรองรับการขยายการ ลงทุน
ของบริษัท ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ 

2559

2560

2561

2562
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2 ประวัติการเพ่ิมทุนและรายการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ป� ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ�ายป�นผล

ป 2526 เพิม่ทุนจดทะเบียนจํานวน 8.60 ลานบาท จากทุนจดทะเบยีน
6.40 ลานบาท เปนทนุจดทะเบยีน 15 ลานบาท

ไมมี

ป 2533 เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 25 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 
40 ลานบาท โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนรายเดิมและเสนอขาย
แกประชาชนทัว่ไป

ไมมี

ป 2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 80 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน
120 ลานบาท โดยจดัสรรใหแกผูถอืหุนเดมิ

ไมมี

ป 2537 เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจํานวน 120 ลานบาท เปนทนุจดทะเบยีน
240 ลานบาท โดยจดัสรรใหแกผูถอืหุนเดมิ

ไมมี

ป 2551 ออกหุนเพิม่ทนุใหธนาคารเจาหนีต้ามสญัญาปรบัโครงสรางหนี้
จาํนวน 26.67 ลานบาท เปนทนุจดทะเบียน 266.67 ลานบาท
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีห่วัขอ “ความเสีย่งดานการเงิน”)

ไมมี

ป 2553 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 108.09 ลานบาท เปนทนุจดทะเบียน 
374.76 ลานบาท โดยจดัสรรใหแกผูถอืหุนเดมิ

ไมมี

ป 2555 เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 93.69 ลานบาท เปนทุนจดทะเบยีน 
468.45 ลานบาท โดยจดัสรรใหแกผูถอืหุนเดมิ

ไมมี

ป 2556 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถอืหุนครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2556 
มีมตดิวยคะแนนเสยีงขางมากอนมุตั ิ ใหโอนสาํรองตามกฎหมาย
จาํนวน 0.98 ลานบาท และสวนเกนิมลูคาหุนจาํนวน 43.90 ลานบาท 
ตามลาํดบัเพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมของงบการเงนิระหวางกาล
ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2556 จํานวน 44.88 ลานบาท ดงันัน้
ภายหลังจากลางขาดทุนสะสมแลว บรษิทัมสีวนเกินมลูคาหุน
คงเหลือจํานวน 6.10 ลานบาท

ไมมี

ป 2557 ไมมี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
14 สงิหาคม 2557 ไดมมีตอินมุตัใิหจายเงนิปนผลระหวางกาล
จากผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด
วันที ่30 มิถุนายน 2557 ใหแกผูถือหุน ในอตัราหุนละ 0.75 บาท
(มูลคาหุนละ 10 บาท) รวมเปนเงินปนผลทัง้ส้ิน 35.08 ลานบาท 
บรษิทัไดจายปนผลดงักลาว เม่ือวันที ่12 กันยายน 2557
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รายงานประจําปี 2562
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



ป� ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ�ายป�นผล

ป 2558 • เมือ่วนัท่ี 31 มนีาคม 2558 ท่ีประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป
2558 มีมติดังนี้
1) เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว : จากทุนจดทะเบียน 

46.84 ลานหุน มลูคาหุนละ 10 บาท เปน 468.45 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

2) เพิม่ทนุจดทะเบยีน : จาก 468.45 ลานบาท (468.45 ลานหุน
มลูคาหุนละ 1 บาท) เปน 536.41 ลานบาท (536.41 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
67.96 ลานบาท (67.96 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
เพือ่รองรบัการจายปนผลเปนหุนสามญัจาํนวน 58.56 ลานหุน
และรองรบัการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน
สามัญจํานวน 9.40 ลานหุน ที่ออกและเสนอขายใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท

3) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (โครงการ “ESOP”) : จํานวน 
9.40 ลานหนวย ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทโดยไมคิดมูลคา โดยมีอายุ 3 ป นับตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

• เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู ถือหุ น
ประจําป 2558 มีมติดังนี้
1) จายปนผล: จากกาํไรสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557

จํานวนรวม 128.80 ลานบาท เม่ือวันที ่29 เมษายน 2558 
โดยแบงการจายเปน 2 ประเภท คือ
- จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.15 บาท/หุน จํานวน

เงินรวม 70.26 ลานบาท
- จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุนเดิม 

ตอ 1 หุนปนผล คิดเปนจํานวนเงนิรวม 58.54 ลานบาท
สําหรับเศษของหุ นจายดวยเงินสดในอัตราหุ นละ 
0.125 บาท 

• เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2558 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือน สิ้น
สดุวันที ่30 มิถุนายน 2558 ในอตัราหุนละ 0.12 บาท จาํนวน
เงินรวม 63.23 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

ป 2559 • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเปนวันครบกําหนด
เปนปแรก ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
สามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท
ตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทตอหุน ซึ่งในปนี้
มีผู ใชสิทธิทั้งสิ้น 2,130,595 หนวย คิดเปนหุ นสามัญ
ท่ีเพิ่ม ข้ึน 2,130,595 หุ นโดยบริษัทได จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2559

• เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป
มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนิน
งานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุนละ
0.44 บาทซ่ึงได จ ายเ งินป นผลระหว างกาลไปแล ว
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 30 มิถุนายน 2558ในอัตราหุนละ 0.12 บาท เมื่อวันที่
4 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินปนผลจายคงเหลือสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต  วันที่  1 กรกฎาคม 2558
ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุนละ 0.32 บาทคิดเปนเงิน
ทั้งสิ้น 168.61 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
จากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559ใหแกผู ถือหุ นในอัตราหุ นละ
0.30 บาท สําหรับหุนจํานวน 529,127,108 หุน คิดเปนเงิน
ทั้งสิ้น 158.72 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

006

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําปี

 2
56

2
บร

ิษัท
 ส

หม
ิตร

ถัง
แก

๊ส 
จํา

กัด
 (
มห

าช
น)



ป� ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ�ายป�นผล

ป 2560 • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซ่ึงเปนปที่ 2 ที่กรรมการ
ผูบรหิาร และพนกังานของบริษัท สามารถใชสทิธใินการซือ้
หุนสามญัทีอ่อกใหมของบรษิทัตามโครงการ ESOP ในราคา 
5.80 บาทตอหุน ซึง่ในปนีม้ผีูใชสทิธทัิง้สิน้ 2,860,335 หนวย 
คิดเปนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,860,335 หุนโดยบริษัทไดจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

• เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป
มีมติให จ ายเงินป นผลให แก  ผู ถือหุ นสําหรับผลการ
ดาํเนนิงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
หุนละ 0.64 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559
ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท รวมเปน
เงินปนผลทั้งสิ้น 159 ลานบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 
บริษัทมีเงินปนผลจายคงเหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ในอตัราหุนละ 0.34 บาท คดิเปนเงนิทัง้สิน้ 179.90 ลานบาท
บรษิทัไดจายเงนิปนผลดงักลาวเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
จากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.25 บาท สาํหรบัหุนจํานวน 531,987,443 หุน คดิเปนเงนิ
ทั้งสิ้น 132.99 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ป 2561 • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเปนปที่ 3 (ปสุดทาย)
ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช
สิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทตามโครงการ 
ESOP ในราคา 5.80 บาทตอหุน ซึ่งในปนี้มีผูใชสิทธิทั้งสิ้น 
3,518,890 หนวย คดิเปนหุนสามญัทีเ่พิม่ข้ึน 3,518,890 หุน
โดยบริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

• เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2561 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป
มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนิน
งานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา
หุนละ 0.60 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึง 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ นละ 0.25 บาท
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินปนผลจายคงเหลือ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปน
เงนิทัง้สิน้ 186.19 ลานบาท บรษิทัไดจายเงนิปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
จากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.30 บาท สาํหรบัหุนจํานวน 535,506,333 หุน คดิเปนเงนิ
ทั้งสิ้น 160.64 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
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ป� ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ�ายป�นผล

ป 2562 • เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 
2562 มมีตลิดทนุจดทะเบยีนบรษิทัฯ จาํนวน 898,972 บาท
จาก 536,405,305 บาท เหลอื 535,506,333 บาท โดยใชวธีิตดั
จาํหนายหุนจดทะเบยีนทีจ่าํ หนายไมได จาํนวน 898,972 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

• เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป
มีมติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนิน
งานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา
หุนละ 0.63 บาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลระหวางกาลไป
แลวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินปนผลจายคงเหลือ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.33 บาท คิดเปน
เงนิทัง้สิน้ 176.72 ลานบาท บรษิทัไดจายเงนิปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังที่ 4/2562
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ
0.24 บาท สาํหรบัหุนจํานวน 535,506,333 หุน คดิเปนเงนิ
ทั้งสิ้น 128.52 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ทานผูถือหุน

เปนที่ทราบกันดีวาในป 2562 ที่ผานมา เปนปท่ีเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนคอนขางสูง

สงผลกระทบตอภาคธุรกิจไทย ซึ่งเปนผลมาจากปญหาภัยธรรมชาติ ความขัดแยงระหวาง

ประเทศในยุโรปและเอเซีย รวมทั้งสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา และผลกระทบ

จากมาตรการกีดกันทางการคาทั่วโลก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางทางการคา และ

การยายฐานการลงทนุ นอกจากนีก้ารทีส่หราชอาณาจกัรจะออกจากการเปนสมาชกิสหภาพยโุรป

อาจสงผลกระทบในดานความเชื่อมั่นการลงทุนภาคธุรกิจในวงกวาง

โดยในปนี้คาดวาปญหาทางเศรษฐกิจดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจการเงิน

ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงยังคงมีความผันผวนคอนขางมากและอาจสงผลตอเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง สําหรับปจจัยภายใน

ประเทศเกดิจากคาเงนิบาทท่ีแขง็คาขึน้ ดวยปจจยัภายในและภายนอกประเทศดงักลาว สงผลใหภาคธรุกจิโดยเฉพาะในสวนของ

ผูสงออกของไทยตองมีการปรับตัวคอนขางสูง 

ในสวนของบรษิทัฯ มรีายไดหลกัมาจากการสงออกกวารอยละ 90 ของรายไดรวม ยอมหลกีเลีย่งไมไดทีจ่ะไดรบัผลกระทบ

จากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง ในการนี้บริษัทฯ ไดมีการเตรียมมาตรการเพื่อลดผลกระทบในดานตนทุน ซ่ึงมีการ

เฝาระวังและวางแผนปรับตัวลวงหนามาเปนระยะ โดยการซื้อวัตถุดิบหลักตาง ๆ เปนสกุลเงินตางประเทศเพื่อลดความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถควบคุมตนทุนของวัตถุดิบได รวมทั้งมาตรการการบริหารจัดการทางการเงินตาง ๆ เชน

การซือ้ Forward contact ลวงหนา อยางไรกต็ามแมจะไดเตรียมมาตรการรองรบัปญหาดงักลาวแลว กย็งัคงไดรบัผลกระทบ

จากรายไดรวมทีล่ดลงเนือ่งจากการแขง็คาของเงนิบาท โดยในปนี ้บรษิทัฯ จะยงัคงมุงเนนการพฒันาสินคาและบรกิารใหมคุีณภาพ

ควบคูไปกบัแผนกลยทุธและการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีการทาํงานเปนทมีเพือ่นาํเสนอสนิคาและบรกิารทีล่กูคาพงึพอใจ รวมทัง้

การใชโอกาสจากการแข็งคาของเงนิบาท เรงพิจารณาความเปนไปไดในการลงทนุขยายกจิการไปตางประเทศในรปูแบบตาง ๆ

ทัง้การสรางโรงงานผลติใหมเพือ่ขยายฐานการผลติ และพจิารณารวมลงทนุกบัผูผลติ เพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาเดมิ

ในตางประเทศใหเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ ยังคงรักษาลูกคาเดิมไวได ตลอดจนสามารถเพ่ิมลูกคา

รายใหมไดมากขึ้น อันจะทําใหผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่อง

 แมในสภาวะการณที่ยากลําบาก แต SMPC ยังคงยืนหยัดในอุตสาหกรรมไดอยางม่ันคง และพรอมที่จะสรางความเติบโต

อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ รวมท้ังแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ

และยังคงมุงเนนใหความสําคัญตอความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเสมอมา ผานโครงการที่เปนประโยชน

ตอสังคม อาทิ การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬาและศาสนา

ใหกับพนักงานและชุมชนโดยรอบที่ตั้งโรงงาน เปนตน

กระผมในนามคณะกรรมการบรษิทัฯ ขอขอบคณุทานผูถอืหุน ลูกคาท้ังในและตางประเทศ คูคาของบริษัท สถาบนัการเงนิตาง ๆ

พนักงานทุกทาน และผูที่เกียวของทุกฝาย ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา ถือเปนสวนสําคัญ

ที่กอใหเกิดความสําเร็จของบริษัทในวันน้ีและวันขางหนา กระผมและคณะกรรมการ รวมทั้งผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน

บริษัททุกคน ขอใหคํามั่นวาจะอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานเพื่อพัฒนาบริษัทฯใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนสืบไป

(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (เปรียบเทียบ 3 ปี)

หน�วย 2560 2561 2562

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 สินทรัพยรวม ลานบาท 2,447.94 2,704.84 2,472.88

 หนี้สินรวม ลานบาท 918.95 943.05 641.12

 สวนของผูถือหุน ลานบาท 1,528.99 1,761.79 1,831.76

ผลการดําเนินงาน

 ขายสุทธิ ลานบาท 4,329.64 4,452.93 3,255.96

 ตนทุนขาย ลานบาท (3,352.51) (3,508.99) (2,588.87)

 กําไรขั้นตน ลานบาท 977.12 943.94 667.09

 รายไดอื่น ลานบาท 181.99 243.95 175.64

 คาใชจายในการขาย ลานบาท (304.29) (288.42) (179.09)

 คาใชจายในการบริหาร ลานบาท (189.58) (189.77) (186.21)

 ตนทุนทางการเงิน ลานบาท (7.75) (13.50) (13.66)

 ผลประโยชนภาษีเงินได (ภาษีเงินได) ลานบาท (125.74) (137.78) (88.58)

 กําไรสําหรับป ลานบาท 531.75 558.42 375.19

 ขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษี ลานบาท (4.02) - -

 กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป ลานบาท 527.73 558.42 375.19

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท/หุน 1.00 1.05 0.70

 มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท/หุน 2.87 3.29 3.42

 เงินปนผลจายตอหุน บาท/หุน 0.60 0.63 0.42
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

 อัตราการเติบโตของยอดขาย % 24.69 2.85 -26.88

 อัตรากําไรขั้นตน % 22.57 21.20 20.49

 อัตรากําไรสุทธิ (ตอรายไดรวม) % 11.79 11.89 10.93

 อัตรากําไรกอนภาษีเงินไดและคาเสื่อมราคา (EBTDA) % 15.73 16.03 15.27

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน % 37.67 33.94 20.88

 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย % 29.02 27.02 17.91

 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.61 1.69 2.20

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.77 0.67 1.07

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน* เทา 0.20 0.31 0.08

 อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 92.53 56.78 39.38
ราคาหลักทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 29/12/60 28/12/61 30/12/62

 ราคาปด บาท/หุน 14.30 12.50 6.35

 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ลานบาท 7,607.42 6,693.83 3,400.47

หมายเหตุ:

1. บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีรายไดจากการขายและรายไดอื่นในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ใหม 

เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน 

2. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคํานวณเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)

3. โปรดดูรายละเอียดการจายปนผลในหัวขอ “ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน”
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1. ความสามารถในการทำกำไร (ล�านบาท) 2. ฐานะทางการเง�น (ล�านบาท)

3. กำไรต�อหุ�น (บาท/หุ�น) 4. มูลค�าตามบัญชี (บาท/หุ�น)
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4,329.64 4,452.93

3,255.96

977.12 943.94
667.09

531.75 558.42 375.19

ยอดขาย       กำไรขั้นต�น       กำไรสำหรับป� สินทรัพย�       หนี้สิน       ส�วนของผู�ถือหุ�น

กำไรสุทธิต�อหุ�น      ป�นผลจ�ายต�อหุ�น      Dividend Payout Ratio มูลค�าตามบัญชีของหุ�น      ราคาป�ด ณ สิ�นป�

2560 2561 2562

อื่นๆ 1%

ถังสามส�วน 14%

ถังสองส�วน 85%

อื่นๆ 1%

ถังสามส�วน 17%

ถังสองส�วน 82%

อื่นๆ 1%

ถังสามส�วน 16%

ถังสองส�วน 83%

2560 2561 2562 2560 2561 2562

2560 2561 2562 2560 2561 2562

5. สัดส�วนการขายแบ�งตามประเภทถัง
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คณะกรรมการบริษัท

นายวินยั วิทวสัการเวช นางอุบล เอกะหติานนท� นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร

นายสรุศกัดิ ์เอบิสริิสขุนายทัยด ีวิศวเวช นางป�ทมา เล�าวงษ�

นางวรีะวรรณ บญุขวญั รศ.ดร.เจษฎ� โทณะวณิกนายธนฑิต เจริญจนัทร�
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นายธรรมิก เอกะหติานนท�

นายจรีะวฒุ ิเล�าวงษ� นายจริศกัย� พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวกญัญา วภิาณรัุตน�

นางอบุล เอกะหติานนท� นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร

นายสรุศกัดิ ์เอบิสริิสขุ

นายทัยด ีวศิวเวช

นางป�ทมา เล�าวงษ�

คณะผู้บริหาร
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

นายวนิยั
วทิวสัการเวช

อายุ 69 ป

ตําแหนงในบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

การศึกษา
•  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตรอบรม
• DCP จาก IOD             
• Clean Business จาก IOD      
• ACP จาก IOD
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วตท. รุนที่9
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ป 2547

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
0.02

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2562-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
(2561-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
  บริษัท เจเอสเอสอาร กรุป จํากัด (มหาชน)
(2558-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(2555-ปจจุบัน) : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด(มหาชน)            
(2555-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)  
(2559-2562) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(2554-2558) : ประธานกรรมการ
  บริษัท บางกอก-เดคคอน จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น โดยไมรวม
บริษัท สหมิตรถังแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง

1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 บริษัท เจเอสเอสอาร กรุป จํากัด (มหาชน)

นางอบุล
เอกะหิตานนท์

อายุ 78 ป

ตําแหนงในบริษัท
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

การศึกษา
• ปริญญาตรี Madison Technical and Vocational School, 

Wisconsin, USA

หลักสูตรอบรม
• Accounting for Non-Accountant  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
3.25

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
พี่สะใภคุณสุภา
มารดาคุณปทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2555-ปจจุบัน) : รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
 ไมมี
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นางสุภา
พรหมสาขา ณ สกลนคร

อายุ 80 ป

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการ
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม
• DAP จาก IOD
• Accounting for Non-Accountant

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
อาคุณปทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2556-ปจจุบัน) : กรรมการ
  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไมรวม
บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายทยัดี
วศิวเวช

อายุ 80 ป

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
5.14

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2535 – ปจจบัุน) : กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ (โรงงาน) 
  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
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นางปทัมา
เลา้วงษ์

อายุ 51 ป

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (สํานักงาน)
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

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

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

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
24.08

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
บุตรคุณอุบล
หลานคุณสุภา

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2552-ปจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ (สาํนักงาน)
 บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

นายสรุศักดิ์ 
เอบิสิรสิขุ

อายุ 67 ป 

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
(กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

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

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
0.10

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2556-ปจจุบัน) : กรรมการและกรรมการผูจัดการ
   บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไมรวม
บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
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นายโกมนิทร์
ลิน้ปราชญา
(ลาออก 1 สิงหาคม 2562)

อายุ 55 ป

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ผูที่มีความรูทางดานบัญชีการเงิน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตรอบรม
• DAP จาก IOD

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2558-2562) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
(2558-2562) : กรรมการสรรหาและคาตอบแทน
  บริษัท ธนาสิริกรุป จํากัด (มหาชน)
(2551-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ธนาสิริกรุป จํากัด (มหาชน)
(2556-2561) : กรรมการ
  บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จํากัด
(2549-2561) : Chief Finance Officer
  บริษัท ล็อกซเลย จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไมรวม
บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
 ไมมี

นายธนฑติ
เจรญิจนัทร์
(แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2562)

อายุ 52 ป 

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ผูที่มีความรูทางดานบัญชีการเงิน)

การศึกษา
• MBA, Sloan school of Management,

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, 
USA

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร)
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลักสูตรอบรม
• DCP และ DAP จาก IOD

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(ส.ค. 2562-ปจจบุนั) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
(2562-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  Globlex Securities Co.,Ltd.
(2562-ปจจุบัน) :  Chief Transformation Officer 
  General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.
(2553-ปจจุบัน) :  ผูกอตั้งและ CEO 
  Rizberry Co.,Ltd.
(2541-ปจจุบัน) :  ผูกอตั้ง 
  Greenfood Global Co.,Ltd.
(2535-ปจจุบัน) :  Partner 
  AST Master Co.,Ltd.
(2558-2562) :  Chief Retail and Commercial Group Officer 
  TCC Group, Asset World Corporation Plc. 
(2557-2558) :  Chief Corporate Officer 
  TCC Group, Asset World Corporation Plc. 

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
 ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

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

อายุ 50 ป 

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ผูที่มีความรูทางดานบัญชีการเงิน)

การศึกษา
• MBA (Finance & International Business),

University of Wisconsin, USA
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(ส.ค. 2562-ปจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน
  บรษิทัหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั
(ส.ค. 2562-ปจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(ส.ค. 2562-ปจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน
  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
(2556-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)
(2556-ปจจุบัน) : กรรมการและผูจัดการการเงิน 
  บริษัท บีบีบี แอนด วี จํากัด
(2549-ปจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไมรวม
บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
1. กรรมการและผูจัดการการเงิน

บริษัท บีบีบี แอนด วี จํากัด

รศ.ดร.เจษฎ์
โทณะวณกิ

อายุ 47 ป

ตําแหนงในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
• ปริญญาเอก นติิศาสตรดุษฎบีณัทติ Stanford University, USA

หลักสูตรอบรม
• DAP จาก IOD

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2560-ปจจบุนั) : ประธาน
   คณะนติศิาสตร วทิยาลยับณัฑิตเอเซยี
(ม.ีค. 2558-ปจจบุนั) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท สหมติรถังแกส จาํกดั (มหาชน)
(2557-ปจจบุนั) : ทีป่รึกษากฎหมาย 
   สาํนักกฎหมาย เราส แอนด โค
(2557-ปจจบุนั) : กรรมการ
   บริษัท เอสนูวา จาํกดั
(2557-ปจจบุนั) : กรรมการ
   บริษัท รีเสริช เอ็กซ จาํกดั
(2551-ปจจบุนั) : กรรมการ
   บริษัท จรีาดา จาํกดั
(2550-ปจจบุนั) : ทีป่รึกษากฎหมาย 
   สาํนักกฎหมาย กาํธร สรุเชษฐ สมศกัดิ์
(2545-ปจจบุนั) : ทีป่รึกษาดานทรัพยสนิทางปญญา
   กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(2545-ปจจบุนั) : ประธานกรรมการ
   บริษัท บริหารสาํนักกฎหมาย จาํกดั
(2543-ปจจบุนั) : อาจารยพิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ
   มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวทิยาลธัรรมศาสตร,
   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกริก,  
   มหาวทิยาลยัสยาม,วทิยาลยับณัทติเอเชยี ฯลฯ
(2557-2560) : ผูทรงคณุวฒุ ิภาควชิานิตศิาสตร
   คณะสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แหง

1. กรรมการ บริษัท เอสนูวา จํากัด
2. กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ จํากัด
3. กรรมการ บริษัท จีราดา จํากัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสํานักกฎหมาย จํากัด
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นายธรรมิก
เอกะหิตานนท์

อายุ 50 ป

ตําแหนงในบริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม
• EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
10.15

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
บุตรคุณอุบล
หลานคุณสุภา

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2553-ปจจุบัน) : ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)
    บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไมรวม
บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)            
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

นายจรีะวฒุิ
เลา้วงษ์

อายุ 43 ป

ตําแหนงในบริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
• ปริญญาโท Energy and Mineral Resources,

The University of Texas at Austin, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปโตรเลียม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

หลักสูตรอบรม
• EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
0.04

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
นองคูสมรสคุณปทมา

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2553-ปจจุบัน) : ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)
    บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
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นายจิรศักย์
พรหมสาขา ณ สกลนคร

อายุ 53 ป

ตําแหนงในบริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
• ปริญญาตรี Marketing Science,

University of Wisconsin-La Crosse, USA

หลักสูตรอบรม
• EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
7.06

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
บุตรคุณสุภา
หลานคุณอุบล

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(2556 - ปจจุบัน) : ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน) 
    บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด(มหาชน)
 
การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไมรวม
บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

นางสาวกญัญา
วภิาณรัุตน์

อายุ 50 ป

ตําแหนงในบริษัท
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาติแหงประเทศไทย

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

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (รอยละ)
0.04

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประวัติการทํางาน (5 ปที่ผานมา)
(ธ.ค.2557 - ปจจบุนั) : ผูอาํนวยการฝายบัญชแีละการเงนิ
  และเลขานกุารบรษัิท 
  บริษัท สหมติรถังแกส จาํกดั (มหาชน)       

การดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไมรวม
บรษัิท สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (ณ ปจจบุนั)
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

หมายเหตุ:

1. สัดสวนการถือหุนเปนขอมูลลาสุด ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย

2. เนือ่งดวยผูบริหารสวนใหญของบรษิทัเปนผูรวมกอตัง้บริษัทมาตัง้แตแรกเร่ิมของการดาํเนินธรุกจิผลติถังแกส ประกอบกบัผูผลติในธรุกิจนี้

มีเพียงไมกี่รายในประเทศไทย ประสบการณของผูบริหารที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทในหนวยงานอื่นจึงไมมี

3. ไมมีกรรมการทานใดดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่มีกิจการหรือธุรกิจคลายกันกับบริษัท

พรหมสาขา ณ สกลนคร
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริหาร หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท
บริษัท

ตําแหน�ง

กรรมการบริษัท

(ตามหนังสือ

รับรอง)

กรรมการบริหาร

กรรมการผู�มีอํานาจ

ลงนามผูกพัน

บริษัท*

1. นางอุบล เอกะหิตานนท กรรมการ / ประธาน

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ / /

3. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการ /

4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผูจัดการ / / /

5. นางปทมา เลาวงษ รองกรรมการผูจดัการ (สาํนกังาน) / / /

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน) /

7. นายจีระวุฒิ เลาวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน) /

8. นายจิรศกัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน) /

หมายเหตุ: * กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท (สองในสามลงลายมือชื่อรวมก ัน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลสรุป
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตถังทนความดันต่ําแบบตางๆ ภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคา และ

เครื่องหมายการคา “SMPC” โดยจัดจําหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่อง

ในการรับซอมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแตละประเทศกําหนด

1. ลักษณะของสินค้าและบริการ 
แบงตามลักษณะและวัตถุประสงคการใชงาน ไดดังนี้ 

1. ถงัแกสปโตรเลยีมเหลวสาํหรบัหงุตม (LPG Cylinder) ถงัแกสสาํหรบับรรจกุาซปโตรเลยีมเหลวเพือ่ใชเปนเชือ้เพลงิหงุตมของ

SMPC ผลิตจากเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ความหนาและมาตรฐานแตกตางกันตามแบบท่ีแตละ

ประเทศกําหนด แบงออกเปน 

1.1 ถังสองสวน ขนาดบรรจุตั้งแต 0.45 – 16 กก. (ปริมาตรนํ้า 0.9 – 36 ลิตร)

 ประกอบดวยสวนหัวและสวนกน แตละสวนทําดวยเหล็กกลาช้ินเดียว เม่ือนํามาเช่ือมประกอบเขาดวยกันแลว

จะมีรอยเชื่อมตามแนวเสนรอบวงได 1 รอย 

1.2. ถังสามสวน ขนาดบรรจุตั้งแต 18 – 300 กก. (ปริมาตรนํ้า 43 – 1000 ลิตร)

 ประกอบดวยสวนหัว สวนกน เชนเดยีวกนักับถงัสองสวน และสวนกลางจะเปนรปูทรงกระบอกเชือ่มประกอบกนัเปนถงั

สาํหรบัสวนกลางทาํดวยเหลก็แผนมวนมีรอยเช่ือมได 1 รอย เปนเสนตรงขนานไปกับแนวแกนของถงั การประกอบถงั

สามสวนจะทําใหไดถังที่มีปริมาตรมากตามตองการ

 บริษัทใหความสําคัญกับการวิจัย คิดคน พัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนากระบวนการการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพ

และเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑของบริษัท รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชเพื่อสงมอบผลิตภัณฑ

ที่ดีท่ีสุดใหกับลูกคาและตอบรับกับความตองการของลูกคา ในป 2562 นี้บริษัทไดมีการพัฒนากระบวนการเพื่อ

การผลิตผลิตภัณฑใหม ดังนี้

1.2.1 RFID / Barcode / QR Code Cylinder Tracking สําหรับลูกคาในบางประเทศที่ตองการเทคโนโลยีเพื่อ

ใชในการติดตามถังแกส และการบริหารสินคาคงคลัง บริษัทจึงไดพัฒนากระบวนการผลิตโดยเพิ่มจุดติดตั้ง 

RFID, Barcode และ QR Code ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทไดรับความไววางใจ

และความพึงพอใจจากลูกคามาอยางตอเนื่อง 

1.2.2 ถังแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 200, 250 และ 300 กก. มีปริมาตรบรรจุสูงสุดถึง 

1,000 ลิตร ซึ่งเปนถังที่รวมกันคิดคนวิจัยกับลูกคาเกาหลี ถังขนาดใหญน้ีจะชวยเพิ่มความสะดวกตอลูกคา 

เพื่อใชทดแทนการจัดเก็บถังขนาดเล็กหลายใบ และยังชวยพื้นที่จัดเก็บและลดคาใชจายในการบํารุงรักษา

อุปกรณที่เกี่ยวกับแกส เชน วาลว หรือ ทอสงแกส 

1.2.3 ถังแกสปโตรเลียมเหลวติดลอขนาด 40 และ 100 ปอนด เปนถังที่ผลิตขึ้นเพื่อเพ่ิมความสะดวกตอลูกคา/

ผูบริโภคในการเคลื่อนยาย 

1.2.4 ถังแกสปโตรเลยีมเหลวขนาด 190 ก.ก. พนสี 3 ชัน้ เพือ่ปองกนัสนมิไดมากขึน้ โดยบรษิทัไดพฒันารวมกับบรษิทัสี

ใหไดสีที่มีคุณสมบัติกันสนิมมากขึ้น
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2. ถงัแกสปโตรเลยีมเหลวสาํหรบัรถยนต ผลติจากเหลก็แผนรดีรอนคณุภาพด ีภายใตกระบวนการทีท่นัสมยัและผานการรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย (มอก.370) และมาตรฐานการผลิตระดับสากล ในปจจุบันบริษัทสามารถผลิตถัง

ไดทุกขนาดบรรจุ ตั้งแต 25-133 ลิตร แบงออกเปน

2.1 ประเภทรปูทรงแคปซลู (Cylindrical) แบงเปนแบบถงัสองสวนและถงัสามสวนเหมอืนถังแกสปโตรเลียมเหลวสําหรบัหงุตม

โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบวาลวแยกสวนและวาลวรวม

2.2 ประเภทรูปทรงยางรถยนต (Toroidal) ขนาดบรรจุตั้งแต 33 - 72 ลิตร แบงเปน 2 แบบ คือ

2.2.1 แบบขอตอสําหรับประกอบสวนควบและเครื่องอุปกรณอยูดานใน

 ประกอบดวยสวนทีเ่ปนโดมสวนบนและลาง มรีอยเชือ่มประกอบตามแนวรอบวงมากกวา 1 รอย ขอตอสาํหรบั

 ประกอบสวนควบและเครื่องอุปกรณอยูดานวงในของถัง

2.2.2 แบบขอตอสําหรับประกอบสวนควบและเครื่องอุปกรณอยูดานนอก

 ประกอบดวยสวนทีเ่ปนโดมสวนบนและลาง มรีอยเชือ่มประกอบตามแนวรอบวงมากกวา 1 รอย ขอตอสาํหรบั

 ประกอบสวนควบและเครื่องอุปกรณประกอบอยูดานวงนอกของถัง

3. ถงัทนความดนัตํา่อืน่ๆ สวนใหญใชในกลุมลกูคาอตุสาหกรรม และกลุมลกูคาเฉพาะทาง โดยมขีนาดบรรจตุัง้แต 7-133 ลติรเชน 

3.1 ถังสําหรับใชเปนชิ้นสวนรถยนต 

3.2 ถังเมททิวโบรมายล 

3.3 ถังสําหรับบรรจุสารทําความเย็น 

3.4 ถังคลอรีน 

3.5 ถังแอมโมเนีย 

3.6 ถังแกสสําหรับรถโฟลคลิฟท 

3.7 ถังเปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง 

4. บริการรับซอมและตรวจสอบคุณภาพถัง 

 บริการทดสอบความสมบูรณของถังแกสทุกๆ 5 ป ตามที่กฎหมายกําหนด และซอมถังที่เสื่อมสภาพ เชน สี หูถัง ขาถัง

โดยสวนใหญใหบริการแกลูกคาผูคานํ้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

นอกจากนีย้งัใหบรกิารทดสอบถงัตามคณุสมบติัตางๆทีลู่กคากาํหนด 

สําหรับในประเทศไทย ถังทนความดันตํ่าของบริษัทไดรับการออกแบบและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard–TIS) 

นอกจากนีบ้ริษทัในฐานะผูผลติช้ันนาํ ทีม่คีวามเปนเลศิในดานคุณภาพและความมปีระสิทธภิาพของการดาํเนนิงานภายในองคกร

ทําใหบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน

ของประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยแบงตามทวีปไดดังนี้ 023

รายงานประจําปี 2562
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ทวีป มาตรฐาน

ทั่วไป · มาตรฐานสากล (ISO)

ทวีปอเมริกา · มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (ASME and DOT) 

· มาตรฐานประเทศแคนนาดา (TC)

· มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (COVENIN)

· มาตรฐานประเทศเปรู (NTP)

· มาตรฐานประเทศจาเมกา (JS)

ทวีปเอเชีย · มาตรฐานประเทศไตหวัน (NFA)

· มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI) 

· มาตรฐานประเทศฟลิปปนส (PNS) 

· มาตรฐานประเทศสิงคโปร (SS)

· มาตรฐานประเทศศรีลังกา (SLS)

· มาตรฐานประเทศเกาหลี (KGS) 

· มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI) 

· มาตรฐานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE ISO)

ทวีปออสเตรเลีย · มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)

ทวีปยุโรป · มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED)

· มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS)

· มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) 

ทวีปแอฟริกา · มาตรฐานประเทศเคนยา (KSISO)

· มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต (SABS)

· มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS)

· มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC) 

2. นโยบายการผลิต 
ดงัทีก่ลาวไวในขอมลูสรปุของบรษิทั ถงัทนความดนัตํา่ของบรษิทัแบงเปน ถงัทีผ่ลิตภายใตเครือ่งหมายการคาของลูกคา 

และถงัทีผ่ลติภายใตเครือ่งหมายการคาของ “SMPC” ในสวนถงัทีผ่ลิตภายใตเครือ่งหมายการคาของลูกคา ซึง่เปนการขาย

สวนใหญของบริษัทนั้น เปนถังที่ผลิตใหบริษัทผูคาแกสและน้ํามันขนาดใหญ ซ่ึงจะมีรูปแบบของถังแกสแตกตางกันตาม

ขอมูลจําเพาะ ขอกําหนดและการออกแบบของแตละบริษัท ทั้งนี้รวมถึงถังทนความดันตํ่าอื่นๆ ที่ใชในอุตสาหกรรม เชน 

ถังคลอรีน และ ถังแอมโมเนีย เปนตน ดังนั้นในการผลิตถังดังกลาวจะเปนไปตามคําส่ังซ้ือของลูกคาและแผนการสงมอบ

สินคาในแตละครั้ง (Job order) โดยไมมีการผลิตเพื่อเก็บเปนสินคาคงเหลือ 

สวนถังที่ผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของ “SMPC” สวนใหญประกอบดวยถังแกสรถยนตในประเทศ ซ่ึงบริษัทจะ

สั่งผลิตใหสอดคลองกับแผนการขายและปริมาณสินคาคงเหลือขั้นตํ่าที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อลดตนทุนในการจัดเก็บและ

ลดความเสี่ยงจากสินคาลาสมัยหรือเสียหาย
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3. กําลังการผลิต (Production Capacity)
บริษัทมีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) ในรอบ 3 ปที่ผานมาดังนี้

รายการ หน�วย ป� 2560* ป� 2561** ป� 2562

กําลังการผลิต ลานใบ 7.7 8.65 10.0

อัตราการใชกําลังการผลิต % 89% 80% 56%

* ป 2560 ครึ่งปแรกของปกําลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 7.2 ลานใบ/ป และคร่ึงปหลังของปกําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 8.2 ลานใบ/ป

ทําใหคาเฉลี่ยของปอยูที่ 7.7 ลานใบ/ป

** ป 2561 ตั้งแตไตรมาส 4/2561 กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 10.0 ลานใบ/ป ทําใหคาเฉลี่ยของปอยูที่ 8.65 ลานใบ/ป

4. โครงสร้างรายได้
บรษัิทมสีายผลติภณัฑ คือ ถงัทนความดนัตํา่ขนาดตางๆกนัตัง้แต 0.45 – 300 กก. (0.9 – 1,000 ลิตร) โครงสรางของรายได

แบงตามภูมิศาสตรไดดังนี้

ประเภท
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %

ตลาดในประเทศ 242.82 6 266.77 6 309.42 10

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

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

ทัง้น้ีในป 2562 บรษิทัไมมลีกูคารายใด ทีม่สัีดสวนการขายเกนิกวารอยละ 10 ของรายไดจากการขายสนิคาและบริการรวม 

5. การตลาดและการแข่งขัน
5.1 กลุมลูกคาเปาหมาย

 บริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก อันไดแก บริษัทผูคานํ้ามันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และบริษัทเอกชน

ขนาดใหญ และลูกคาซึ่งนําเขาถังแกสเพื่อขายตอใหกับผูคาแกสรายยอยในแตละประเทศ 

ซึ่งสามารถแบงประเภทการขายสวนใหญได 2 แบบ คือ 

1) การขายแบบเขารวมประมูล ลูกคาประจํา และลูกคาที่ทําสัญญาซื้อ-ขายลวงหนาระยะยาว ปกติจะมีกําหนด

ระยะเวลาสงสนิคาแนนอน โดยเบือ้งตนลูกคาจะมกีารกาํหนดคุณสมบตัเิพือ่คัดกรองผูประกอบการทีจ่ะเปนคูคา

หรือเขารวมประกวดราคา โดยพิจารณาจากศักยภาพและประสบการณของผูผลิตเปนสําคัญ 

2) ลูกคาจร หรือ ลูกคาท่ีสั่งซ้ือเปนคร้ังคราว โดยปกติจะเปนลูกคาใหมที่ติดตอเขามาทางบริษัท หรือเปนลูกคา

ในพื้นที่ใหมที่ฝายขายไปติดตอเสนอราคา

5.2 ภาวะการตลาดและการแขงขันในปที่ผานมา

ตลาดภายในประเทศ 

ตลาดถังแกสหุงตมในประเทศมากกวา 50% เปนงานประมูล ขนาดถังแกสที่ใชในประเทศประกอบดวยขนาด 

4 ก.ก. 7 ก.ก. และ 15 ก.ก. สําหรับถังสองสวน และ 48 ก.ก. สําหรับถังสามสวน โดยถังสองสวนขนาด 15 ก.ก. 

มคีวามตองการใชมากทีส่ดุเพราะเปนขนาดทีใ่ชตามครวัเรอืนทัว่ไป ในปนีต้ลาดถงัแกสหงุตมในประเทศยงัมอีตัรา

การเติบโตอยูที่ปละ 3-5%
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ตลาดถังอื่นๆ ตัวอยางเชน ถังลม ถังแอมโมเนีย ถังคลอรีน และโดยเฉพาะอยางยิ่งถังสําหรับบรรจุสารหลอ

เย็นกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมลูกคากลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นหลังจาก

มกีารรณรงคเกีย่วกบัการรกัษาสิง่แวดลอม ถงับรรจสุารหลอเยน็แบบเตมิไดจงึไดรับความนิยมในประเทศไทยมากขึน้

รวมถึง ถังสําหรับรถโฟลคลิฟท ที่มียอดคําสั่งสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เทียบจากปที่ผานมา 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีบริการรับซอมถัง ใหแกกลุมลูกคาตามมาตรา 7 ซ่ึงมีปริมาณถังสงซอมเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง

กลุมลูกคา ในประเทศท่ีสําคัญไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท), บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่

จาํกดั (มหาชน) และผูคาแกสตามมาตรา 7 รายอืน่ๆ ผูบรกิารตดิตัง้ แกสรถยนต และกลุมลูกคาอตุสาหกรรมเฉพาะ 

เปนตน โดยลักษณะการจําหนายเปนการขายตรง 

 ตลาดต่างประเทศ 

เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกอยูในชวงถดถอย ทาํใหลกูคาตางประเทศบางสวนชะลอการสัง่ซือ้ ไมเตบิโตตามทีค่าดการณ 

อยางไรกต็ามลกูคากลุมประเทศกาํลงัพฒันายงัคงเปนตลาดทีม่คีวามตองการถงัแกสอยางตอเนือ่งทกุป โดยเฉพาะอยาง

ยิง่ในทวปีเอเชยีและทวปีแอฟรกิา ซึง่ปจจบุนักลุมประเทศท่ีอยูในทวปีเหลานีย้งัมอีตัราการใชแกสตอประชากรในระดบั

ทีต่ํ่ามาก เมือ่เทยีบกับกลุมประเทศทีพ่ฒันาแลว เชน ยโุรป และอเมรกิา เนือ่งจากความไมพรอมในดานโครงสรางพืน้ฐาน

เชน ถนนซึ่งเปนการคมนาคมหลักที่ใชขนถายแกสจากทาเรือไปที่คลังเก็บแกสและโรงบรรจุแกส ใชในการขนสง

ถงัแกสทีบ่รรจแุลวไปยงัพืน้ทีต่างๆ ทีห่างไกลออกไปยงัมไีมเพยีงพอ ทาํใหโรงบรรจแุกส และคลงัเกบ็แกส จงึจาํกดัอยู

ในเฉพาะพืน้ทีท่ี่มโีครงสรางพืน้ฐานท่ีด ีในปนีอ้ตัราการบรโิภคกาซหงุตมทัว่โลกเตบิโตอยูท่ี 4.7%

นอกจากนี ้สบืเนือ่งจากมาตรการของสหรฐัอเมรกิาเร่ืองการทุมตลาดและการอดุหนนุสินคาถงัแกสทีน่าํเขาจาก

ไทยและจนี ผลจากอตัราภาษนีาํเขาถงัแกสจากไทยตํา่กวานาํเขาถงัแกสจากจนี สงผลใหปนีส้ดัสวนการขายของบรษัิท

ในสหรฐัอเมรกิาเตบิโตมากข้ึน 

จากขอมลูการบรโิภคแกสหงุตมรายทวปีพบวา ประเทศในทวปีแถบเอเชยีแปซฟิค และ แอฟรกิา ซึง่เปนตลาดหลกั

ของบรษิทั ยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตไดอยางตอเนือ่ง จากขาวมาตรการการอดุหนนุราคาแกสหงุตมในแตละประเทศ 

พบวาเปนปจจยัสาํคญัทีส่งผลตอความตองการในการใชถงัแกส ในท่ีนีร้วมไปถงึราคาแกส LPG ซึง่ในหลายประเทศ 

รฐับาลไดมเีงนิอดุหนนุราคาแกส LPG ทาํใหประชาชนสามารถเขาถงึการใชแกสไดมากขึน้ ถงึแมวาในอนาคตราคาแกส

LPG จะปรบัเพิม่สงูขึน้ แตจากประสบการณในอดตีทีผ่านมา บรษิทัพบวาไมไดสงผลกระทบตอความตองการใช LPG 

ของผูบรโิภคในระยะยาว เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป และการใชแกสเพิม่ความสะดวกสบายและ

ปลอดภยัตอสขุภาพมากกวาการใชพลงังานจากฟนแบบดัง้เดิม ทาํใหยงัคงมคีวามตองการใชแกสอยางตอเนือ่ง นอกจากนี้

ปจจยัอ่ืนท่ีมผีลกระทบตอสถานการณตลาดของประเทศทีเ่ปนกลุมเปาหมายหลัก ไดแก ความมเีสถยีรภาพทางการเมอืง

เนือ่งจาก นกัลงทนุสวนใหญ เปนบรษิทันํา้มันและผูคาแกสระดับโลก ซึง่เปนบรษิทัขามชาต ิเชน ประเทศจากกลุม

สหภาพยโุรป ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของปจจยัเหลานีใ้นบางชวงเวลา จงึอาจสงผลกระทบตอการชะลอคําส่ังซือ้จากลูกคา 

อยางไรกต็ามบรษิทัยงัคงยดึแนวทางดาํเนนิการตามแผนกลยทุธเดมิท่ีชวยใหบริษทับรหิารงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ทาํใหบรษิทัยงัสามารถรกัษาฐานลกูคาเดมิไวได อกีทัง้ยงัเพิม่ความพยายามในการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคารายใหมในภูมิภาค

เดมิใหเพิม่มากข้ึน โดยลกูคาหลกัยงัคงเปนลกูคาในกลุมประเทศในแถบทวปี เอเชยี แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลยี และยโุรป

ลักษณะการจําหนายในตลาดตางประเทศมีทั้งงานประมูล การขายตรง และขายผานตัวแทน เนื่องจากผูคาถัง

แกสในประเทศน้ันๆซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทขามชาติตองการมีบริษัทตัวแทนทองถิ่นเพื่อติดตอประสานงาน ซ่ึงจะ

ชวยทําใหบริษัทลดภาระทางเอกสารและงายตอการวางแผนการจําหนาย รวมทั้งการควบคุมสินคาคงคลัง
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6. ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) 

ปจจยัทีท่าํใหบรษิทัสามารถดาํเนนิธรุกจิดวยความมัน่คงมายาวนานกวา 39 ปนัน้ นบัไดวาบริษทัมจีดุเดนในเร่ืองตางๆ 

ดังตอไปนี้

1. คณุภาพของสนิคาท่ีผลติไดตรงตามมาตรฐานทีล่กูคากาํหนด มีคุณภาพด ีดวยราคาทีส่มเหตสุมผล พรอมทัง้การจดัสงตรงเวลา

เนือ่งจากความตองการใชแกสจะมมีากเปนบางชวงเวลาซึง่แตกตางกนัในแตละประเทศ เชน ชวงฤดหูนาว หรอืชวงเทศกาล

สาํคญัตางๆ การผลติและจัดสงทีต่รงเวลาของบรษิทัทําใหลกูคาไมเสยีโอกาสในการจาํหนายแกสในชวงเวลาดงักลาว

2. ความยืดหยุนในการผลิตสินคาไดหลากหลายประเภทและขนาด เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเปนกึ่งอัตโนมัติ 

(Semi-Automatic) ทําใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดในที่เดียว (One-Stop Service) คือ

สัง่ผลติไดตัง้แตถังขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ ซ่ึงเปนการอาํนวยความสะดวกแกลกูคาทาํใหไมตองสัง่ซือ้กบัผูผลติหลายราย

ดงันัน้บรษิทัจงึเปนผูผลติรายแรกๆทีล่กูคานกึถงึ นอกจากนีบ้รษิทัไดปรบัปรงุประสทิธภิาพและเพิม่เครือ่งจกัรเพือ่ขยาย

กาํลงัการผลติ เพือ่รองรบัความตองการท่ีคาดวาจะเตบิโตขึน้ในอนาคต

3. บรษิทัไดปรบัปรงุกระบวนการผลติ พรอมทัง้วจิยัและพฒันากระบวนการผลติโดยการคดิคนและนาํเทคโนโลยใีหมๆ มา

ใชในการผลิต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหเพิ่มขึ้น การควบคุมคุณภาพใหคงที่ การบริหารตนทุนใหตํ่าลง

การประหยดัพลงังาน และลดความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอตุสาหกรรมในอนาคต อกีทัง้คาํนงึถึงสิง่แวดลอม

4. บริษัทมกีารติดตามและวดัระดับความพงึพอใจของลกูคาหลงัการขาย โดยนาํขอเสนอแนะและขอคดิเหน็จากลกูคามาใช

ในการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑและการบรกิาร เพือ่สนองตอบความตองการของลกูคาใหมากขึน้ ทาํใหกลุมลูกคาเดมิ

ยงัใหความไววางใจ และสัง่ซือ้เขามาอยางตอเนือ่ง 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ตลาดถังแกสโลกเปนตลาดท่ีจาํหนายภายใตเครือ่งหมายการคาของลกูคา บรษิทัผูคานํา้มนัและแกสระดบัโลก เชน Total, 

SHV Energy, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil ลวนมบีรษิทัจัดตัง้อยูในกลุมประเทศทีเ่ปนตลาดศักยภาพของบรษิทัฯ และ

กลุมผูคาแกสระดบัทองถิน่ในแตละประเทศนัน้ๆ โดยผูผลตินัน้ประกอบดวยผูผลติมากรายทัง้รายใหญทีม่กีาํลงัการผลติเพยีง

พอตอการจําหนายไปยงัประเทศอืน่ๆ และผูผลติรายยอยทีม่กีาํลังผลิตเพยีงพอแคจาํหนายในประเทศนัน้ๆ ซ่ึงผูซือ้มอํีานาจ

ในการตอรองมาก ทาํใหสภาวะการแขงขนัในตลาดนีส้งู ภาพรวมการแขงขนัจงึเนนเรือ่งของราคาเปนสําคัญ อยางไรกต็าม

ปจจยัทีเ่ปนอปุสรรคตอโอกาสในการแขงขนั คอื คาขนสง การตัง้กําแพงภาษนีาํเขาจากประเทศผูนาํเขา รวมทัง้การตัง้เงือ่นไข

ดานเทคนคิในการตรวจสอบบางประการเพือ่ปกปองผูผลิตในประเทศนัน้ๆ 

ผูผลติรายใหญของโลก นอกจากประเทศตุรกทีีน่บัเปนประเทศทีผ่ลติ และสงออกถงัแกสแรงดนัตํา่เปนจาํนวนมาก เมือ่เกดิ

วกิฤตเศรษฐกจิ สงผลใหคาเงนิของตรุกเีกดิการออนตวัในสภาวะเชนนีอ้าจดเูหมอืนจะทําใหมคีวามแขงขนัในดานราคาดขึีน้ แต

ในปทีผ่านมาวกิฤตเศรษฐกจิของตุรกยีงัไมสงผลตอยอดขายของบรษิทัฯนัก อาจเนือ่งมาจากพ้ืนทีก่ารขายของบรษัิท กบัตรุกี

ไมทบัซอนกัน จงึไมสงผลกระทบตอยอดสัง่ซือ้จากลูกคามากนกั อยางไรกต็าม บรษิทัฯเองยงัคงเฝาระวงัความผันผวนกรณคีา

เงนิในประเทศตรุก ีรวมถึงประเทศคูแขงอืน่ๆอยางใกลชิดตอไป นอกจากนีคู้แขงทางการคาทีสํ่าคัญอยางผูผลิตจากประเทศ

จนีกย็งัเปนผูผลติและสงออกถงัแกสหงุตมในตลาดสาํคญัๆ หลายที ่แตบรษิทัฯ ยงัมคีวามไดเปรยีบผูผลติจากประเทศจนี ใน

ดานของกาํแพงภาษทีีส่งเขาไปขายในประเทศสหรฐัอเมรกิาซ่ึงเปนตลาดทีม่ขีนาดใหญและสาํคญั

สวนการแขงขนัของตลาดภายในประเทศน้ัน ในปจจบุนัมโีรงงานผลิตถงัแกสในประเทศรายสําคัญทีส่ามารถผลิตถงัแกสได

ตามมาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรมของประเทศไทยเพยีง 4 โรงงาน โดยบรษิทัเปนผูผลิตในประเทศรายใหญทีส่ดุ ซ่ึงมกีาํลัง

การผลิตที ่10 ลานใบ/ป 
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การคุกคามจากผู้ขายรายใหม่

ถึงแมวาการแขงขันในอุตสาหกรรมการผลิตถังแกสจะสูง แตการเขามาของคูแขงรายใหมนั้น เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดคอน

ขางยาก เนื่องจากมีขอจํากัดที่ผูขายรายใหมตองคํานึงถึงในการเขาสูอุตสาหกรรมถังแกส ซ่ึงนอกจากจะตองใชเงินลงทุน

สูงแลว เนื่องจากถังแกสเปนสินคาที่คํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ผูผลิตจึงตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่แตละ

ประเทศกําหนด ซ่ึงขัน้ตอนในการขอการรับรองมาตรฐานนัน้ใชเวลาในการดําเนนิการคอนขางนาน นอกจากนีก้ารทีบ่รษิทั

อยูในอุตสาหกรรมถังแกสมาเปนเวลานาน มีความเช่ียวชาญทางดานการผลิต บริษัทไดสรางและพัฒนาเครื่องจักรในการ

ผลติเองและปรบัปรงุกระบวนการผลติใหมปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึบคุลากรของบรษิทัมปีระสบการณมายาวนาน ทาํให

ตนทุนการผลิตสามารถแขงขันได อีกทั้งการผลิตที่มีปริมาณมากทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economics of Scale) 

นอกจากนีก้ลุมลกูคาสวนใหญซึง่เปนบรษิทันํา้มนัระดบัโลกจะพจิารณาเรือ่งชือ่เสยีง และประสบการณในธรุกจิควบคูไปกบั

การพจิารณาคณุสมบตัเิบือ้งตนดานมาตรฐาน กาํลงัการผลติ ผลการดาํเนนิงานและฐานะทางการเงนิทีม่ัน่คง เพือ่ใหแนใจ

วาผูผลิตจะสามารถผลิตและจัดสงสินคาไดตามกําหนดที่ตกลงไว

อุปสรรคจากสินค้าทดแทน

ผลิตภัณฑถังแกสจากวัสดุคอมโพสิท เปนนวัตกรรมที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อใชทดแทนถังแกสที่ทําจากเหล็กกลา แตเนื่อง

ดวยระดบัราคาผลติภณัฑท่ีสงูกวาผลติภณัฑถังแกสจากเหลก็กลากวาเทาตวั และวสัดุคอมโพสทิไมสามารถนาํกลบัมารไีซเคลิ

เพือ่ทาํเปนผลติภณัฑอืน่ได ซึง่ขดัตอกระแสการอนรุกัษส่ิงแวดลอม นอกจากนีย้งัพบวาถังคอมโพสิทมอีตัราการรัว่มากกวา

ถังเหล็กปกติซึ่งมีความทนทานมากกวา ดังนั้นจึงไมไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากนัก

นอกเหนอืไปจากนี ้เตาไฟฟากย็งัถอืเปนนวตักรรม นอกอตุสาหกรรม ทีน่ยิมใชในอาคาร เนือ่งจากขอจาํกดัของถงัแกส

หุงตมที่สามารถใชไดเพียงตามบานเรือนและพื้นที่หางไกล 

อํานาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ซื้อเพื่อใชในการผลิต คือ เหล็กแผนรีดรอน ซ่ึงมีผูผลิตรายใหญหลายรายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลี และญี่ปุน และราคาสามารถอางอิงไดกับดัชนีราคาเหล็กในตลาด

โลก (Steel Price Index) บริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากการมีผูขายนอยรายและการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้การ

ซื้อวัตถุดิบอื่นๆ แตละรายการ บริษัทจะมีรายช่ือกลุมผูขายที่มีคุณภาพไวเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และ

เงื่อนไขอื่นๆ ซ่ึงบริษัทไดมีการพิจารณาผูขายใหมท่ีเหมาะสมเพ่ิมขึ้นดวย จึงทําใหบริษัทสามารถซ้ือวัตถุดิบไดในราคา

ที่เปนธรรมและเปนไปตามราคาตลาด
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7. ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ  
จากวิสัยทัศนของบริษัท “บริษัทฯมุงม่ันท่ีจะเปนผูนําในอุตสาหกรรมการผลิตถังแกสของโลกอยางยั่งยืน” กอปรกับ

การดําเนินงานและความเชี่ยวชาญในธุรกิจถังแกสมากกวา 39 ป ปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตถังแกสชั้นนําติดอันดับ 1 ใน 3

ของโลก และเปนอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย บริษัทสามารถรักษาความนาเชื่อถือและชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการผลิตถังแกส

มาไดอยางตอเนือ่ง โดยคณะผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทัไดรวมกนักาํหนดกลยทุธเพือ่ใหฝายบรหิารไดนาํไปจดัทาํเปนแผน

งานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัเชงิธรุกจิใหแกบรษิทัและเพือ่การเตบิโตอยางยัง่ยนื 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

· กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ 

ผลติภณัฑของบรษิทัตองมีคณุภาพดแีละตรงตามขอกาํหนดของลกูคา โดยผานกระบวนการผลติทีไ่ดมาตรฐาน มกีาร

ควบคมุและตรวจสอบทกุข้ันตอนจากพนกังานทีม่ทีกัษะ ความรูและความเช่ียวชาญเปนอยางด ีนอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถ

ผลิตสนิคาไดหลากหลายขนาด ตรงตามความตองการของลกูคา ดวยราคาสนิคาทีเ่ปนธรรมสมเหตสุมผล สอดคลองกบั

ราคาตลาด บรษิทัฯยงัมกีารวจัิยและพฒันาผลติภณัฑของบรษิทัอยางตอเนือ่ง เพือ่สรางผลติภณัฑใหมๆ  ทีส่ามารถสงตอ

คณุคาใหกบัธรุกจิของลกูคา เพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาและความตองการของตลาดทีม่คีวามซบัซอนมากขึน้ 

ซึง่เปนการสรางความพึงพอใจใหแกลกูคาเมือ่เปรียบเทยีบราคาสนิคาของบรษิทักบัคูแขงในระดบัเดยีวกนั ทาํใหบรษิทัได

รับคาํสัง่ซ้ืออยางตอเนือ่งและในระยะยาว

· กลยุทธทางดานการดูแลลูกคาเพื่อสรางฐานลูกคาในระยะยาว

บรษัิทมนีโยบายดาํเนนิงานดวยความซือ่ตรง โดยใหขอมลูขาวสารทีม่ปีระโยชนและตรงตามความจรงิแกลกูคาทกุราย 

นอกจากนีย้งัไดพจิารณาถงึวัฒนธรรมในการทาํงานและลักษณะนสิยัของลูกคาแตละภมูภิาคแตกตางกนั เพือ่สรางความ

พึงพอใจใหลกูคาทกุกลุมและความสมัพนัธทีด่ใีนระยะสัน้และระยะยาว บรษัิทจงึจดัสรรทมีงานฝายขายและการตลาดที่

มปีระสบการณกบัลกูคาแตละภูมภิาคดแูลลกูคาเหลานัน้ และจดัใหม ีCustomer Visit/Company Visit โดยจดัแผนการ

เดนิทางใหทมีขายออกเยีย่มลกูคาทกุกลุมอยางสมํา่เสมอ หรอืเชิญลูกคาเหลานัน้มาเยีย่มชมบรษิทั เพือ่เสนอแนะขอมลู

ทีเ่ปนประโยชน รบัฟงความคิดเหน็จากลกูคาเพือ่นาํมาปรบัปรงุแกไข พรอมกบัเรยีนรูและสรางความคุนเคยกบัลกูคา

นอกเหนอืไปจากนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีารพฒันาธรุกจิรวมกบัลูกคา เพ่ือชวยเหลือ ใหคําแนะนาํ รวมไปถงึสงมอบผลิตภัณฑ

ทีด่ท่ีีสดุใหกบัลกูคา เพือ่สรางความเช่ือมัน่และความราบรืน่ในการตดิตอประสานงานระหวางกนั 

· กลยุทธหลังการขาย

ปจจยัหนึง่ท่ีทาํใหบริษทัยงัครองความเปนผูผลติชัน้นาํตลอดมา คอื บรกิารหลงัการขายท่ีด ีรวดเรว็ มคีวามรบัผิดชอบ 

และเปนธรรม เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา นอกจากนี้ยังมีระบบวัดความพึงพอใจของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ

เพือ่การปรบัปรุง และพัฒนาระบบการทาํงานใหมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้

· กลยุทธเพิ่มความหลากหลายของกลุมลูกคา (Diversification)

บริษัทเนนสรางความหลากหลายใหกับฐานลูกคาของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากฤดูกาลและความผันผวน

จากเศรษฐกิจโลก หากเกิดการชะลอคําสั่งซ้ือจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง บริษัทยังคงมี

คําสั่งซื้อจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นมาทดแทน 
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· กลยุทธทางการแขงขันโดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Research and Development)

หนึ่งในกลยุทธสําคัญท่ีสงผลการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ที่ผูบริหารไดกําหนดไวในแผนงานระยะยาวเพื่อให

สอดคลองกบัความตองการและพฤตกิรรมของผูบรโิภคทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา คือบรษิทัสนบัสนุนบคุลากรทีม่คีวาม

รูและเชีย่วชาญ โดยไดจดัตัง้คณะทาํงานทีม่คีวามรูความสามารถและประสบการณเพ่ือทาํการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ

ทัง้ในสวนของการปรบัปรงุตอยอดผลติภณัฑเดมิ และการพฒันาผลติภัณฑใหมใหมคีณุภาพและความหลากหลายมากยิง่ขึน้

โดยคาํนึงถงึเรือ่งการเปนมติรกบัสิง่แวดลอมควบคูไปดวย

นอกจากนีบ้รษิทัยงัใชเทคนคิการบรหิารหวงโซอปุทาน (Supply Chain Management) เพือ่การจดัระบบงานใหมี

คุณภาพ มารวมกําหนดนโยบายการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานตนทุนตอระบบโดยรวมดังนี้

· นโยบายการเพิ่มอัตรากําไรขั้นตน

บรษิทัมนีโยบายบรหิารงานจดัซ้ือ โดยจัดหาวตัถดุบิทีม่คีณุภาพจากแหลงทีม่ตีนทนุตํา่และจัดหาในปรมิาณทีเ่พยีง

พอตอความตองการ ลดตนทนุทีไ่มเกดิคณุคาเพือ่ใหมีตนทนุสนิคาทีส่ามารถแขงขนัในตลาดได นอกจากนีย้งัมนีโยบาย

ทีจ่ะเพิม่ยอดขายหรอืประเภทผลติภัณฑในตลาดทีส่ามารถทํากาํไรไดดอีกีดวย

· นโยบายบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)

บรษิทัมนีโยบายควบคมุปรมิาณการส่ังและจดัเกบ็วตัถุดบิหลักใหเพยีงพอตอแผนการผลติ สอดคลองตอแผนการ

ขายและความตองการของตลาด เพือ่ลดคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่มวีตัถดุบิไมเพยีงพอสาํหรบัการผลติ อกีทัง้ยงัเปน

การลดคาใชจายในการเก็บรกัษาวตัถดุบิคงคลงั และลดความเสีย่งการผันผวนของราคาเหล็กทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต

· นโยบายควบคมุและพฒันาปรบัปรงุขัน้ตอนการผลติ 

เพือ่รกัษาระดบัมาตรฐานและเพือ่บรหิารตนทุนการผลิตใหมปีระสทิธภิาพ โดยเพ่ิมอตัราผลผลติและลดอัตราการ

สญูเสยีท่ีกอใหเกดิงานทีต่องนาํกลบัไปทาํใหม (Rework) และของเสยี (Scrap) ใหนอยทีส่ดุ ตลอดจนการวางแผนกาํลังพล

ใหมีประสทิธภิาพและเพียงพอตอความตองการ รวมถึงลดการใชพลงังานทีไ่มมปีระสทิธภิาพ 

· นโยบายเกีย่วกบัระบบจัดสง 

บรษิทัไดพยายามอยางตอเนือ่งเพือ่ปรบัปรงุประสิทธภิาพของระบบการจดัสง เพ่ือใหสินคาไปถงึมอืลูกคาไดทนัตาม

กาํหนด และเกิดขอผดิพลาดใหนอยทีส่ดุ โดยการนาํระบบ e-document system มาใชในการประสานงาน ตดิตาม 

และควบคมุเอกสารภายใน กบัฝายตางๆ เพือ่วางแผนการจดัสงดวยตนทนุทีม่ปีระสทิธิภาพ 

· นโยบายในการพฒันาบคุลากร

บรษิทัเชือ่วาการพฒันาบคุลากร เปนปจจยัสําคัญตอความสําเรจ็ขององคกรในระยะยาว หลกัการในการพฒันาบคุลากร

ขององคกรนัน้จะมีการวางแผนใหเช่ือมโยงกบัสมรรถนะหลกั (Competencies) ท่ีสาํคญัตอการสรางผลลพัธตามเปาหมาย

และมคีวามสมัพันธตอการเตบิโต และกาวหนาในสายอาชพี ซึง่ทาํใหการวางแผนการพฒันาบคุลากรมปีระสิทธภิาพ

และสงผลลพัธตอผลการปฏบิตังิานอยางแทจรงิ นอกเหนอืจากนีย้งัเล็งเหน็ความสําคัญของการพฒันาความรูเฉพาะสายอาชพี

ความรูดานการบริหารจัดการและทักษะทั่วไป (Soft Skills) และตามระดับตําแหนง เพื่อเปนการยกระดับความรู

ความสามารถของพนักงานอกีดวย 
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· นโยบายการบรหิารงานทัว่ไป

บริษัทเช่ือมตอกิจกรรมตางๆภายในองคกร เพื่อลดความสูญเสียทั้งทางดานทรัพยากรและทางดานเวลา

โดยลดกระบวนการและขัน้ตอนการทาํงานทีไ่มจาํเปน 

· กลยุทธสูความยั่งยืน

จากวิสัยทัศนของบริษัท “บริษัทฯมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในอุตสาหกรรมการผลิตถังแกสของโลกอยางยั่งยืน” เพื่อที่

จะบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทจึงพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรูอยางตอเนื่อง ทั้งดานการบริหาร

จัดการ กระบวนการทํางาน การผลิต การจัดสงผลิตภัณฑและการบริการลูกคาหลังการขาย การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ที่มุงเนนการดําเนินงานอยางโปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได เคารพกฎหมาย 

และขอบงัคบัตางๆ อยางเครงครดั ตลอดจนใหความสาํคญักบัการจดัการสิง่แวดลอม การพฒันาคณุภาพชวีติของสงัคม

ชุมชนโดยรอบ เพื่อพัฒนาไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกัน ทั้งนี้กลยุทธการดําเนินธุรกิจดานความยั่งยืน สอดคลอง

ตามแนวทางกลยุทธสีเขียว โดยการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การวิจัยและสรางนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ และการสรางความตระหนักรูชุมชนในการอนุรักษส่ิง

แวดลอม เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

สภาพการแข่งขันในอนาคต

· สภาพการณของตลาดโดยรวมคาดวาจะเตบิโตอยางตอเนือ่งตามจาํนวนประชากรและจาํนวนครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ในภมูภิาคตางๆ

นอกจากนีบ้รษิทัคาดวายอดขายจะเตบิโตมากขึน้เมือ่การลงทนุในโครงสรางพืน้ฐาน และการกอสรางคลงัจดัเก็บและโรง

บรรจแุกสในประเทศเหลานัน้แลวเสรจ็ ราคานํา้มนัดบิทีป่รบัตวัลดลงจากชวงปทีผ่านมา สงผลโดยตรงตอความตองการใช

แกสหงุตม เนือ่งจากราคาแกสหงุตมจะปรบัตวัลดลงตามราคานํา้มันดบิ ผูบรโิภคยงัคงมคีวามตองการสนิคาใหมๆ อยูเสมอ

บรษัิทจงึมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเพือ่สนองตอบความตองการของลกูคาทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยใชขอมลูจากการ

สํารวจความตองการของตลาด หรือการรวมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑกับลูกคา บริษัทฯไดออกผลิตภัณฑถัง ขนาด 200, 

250 และ 300 กก. ซ่ึงมีแนวโนมท่ีดีและคาดวาจะเปนที่ตองการของตลาดในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังไดพัฒนาถังแกส

ปโตรเลียมเหลวติดลอและนวัตกรรม สี 3 ชั้นเพื่อสงมอบคุณคาผลิตภัณฑที่ดีที่สุดใหกับลูกคาของบริษัทฯ อีกดวย

ดวยกลยุทธในการแขงขัน ปรัชญาและนโยบายในการบริหารดังกลาวขางตน บริษัทในฐานะที่เปนผูผลิตถังแกสชั้นนํา 

ไดรับการคัดเลือกและเชิญเขาประกวดราคาอยูเสมอ ทําใหเชื่อมั่นไดวา บริษัทจะยังคงรักษาฐานลูกคาเดิม และสามารถ

ขยายฐานลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง โดยเปาหมายหลักในระยะส้ัน คือการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคารายใหมๆไดเพิ่มขึ้น 

รวมถึงการขยายตลาดและฐานลูกคาไปยังภูมิภาคใหมเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
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ปัจจัยความเสี่ยง

เพ่ือใหองคกรเตบิโตอยางยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัรวมกบัฝายบรหิารไดมกีารจดัการและบริหารความเสีย่งแบบบรูณาการ 

กลาวคือรวมกันในกระบวนการขั้นตอนตั้งแตตน การวางแผนรวมกัน การพัฒนายุทธศาสตรรวม (common strategy) และ

การแบงบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบ พรอมกบัการรวมกนัทาํหนาทีอ่ยางผสมกลมกลืน และยงัสอดคลองกบัหลักเกณฑของ

COSO Enterprise Risk Management พรอมท้ังพิจารณาถงึความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้จากการทจุรติคอรรัปช่ัน โดยมวีตัถปุระสงค

หลกัใหบรหิารจดัการไดอยางมปีระสทิธภิาพและควบคุมความเสีย่งอนัเกดิจากภายในและภายนอกใหอยูในระดบัทีย่อมรบัได

โดยฝายบริหารไดติดตามดําเนินการตามแผนงานจัดการความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ และรายงานผลใหคณะกรรมการบริหาร

รับทราบเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อคณะกรรมการจะไดรวมกันพิจารณาความเสี่ยงและ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ใหครอบคลมุทัง้องคกร หรอืรายงานเมือ่มเีหตกุารณบงช้ีทีสํ่าคัญเพือ่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะไดประเมนิ

และตดิตามผลการบรหิารจดัการความเสีย่ง พรอมทัง้รวมกนักบัฝายจดัการในการปรบัปรุงแผนงานบรรเทาความเสีย่งใหเปน

ปจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลาตอไป 

1. ความเสี่ยงจากการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และการเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต

บริษทัมขีองเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติซ่ึงอาจกระทบกบัสิง่แวดลอม ถาบรษิทับกพรองในการตรวจสอบอยางสมํา่เสมอ 

อยางไรกต็ามบริษทัตระหนกัถงึพนัธกจิทีจ่ะใหการดาํเนนิงานทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยนืไมเชนนัน้ปญหาสิง่แวดลอม

อาจเปนความเสี่ยงสําคัญที่กระทบกับบริษัท และอาจนําไปสูการเกิดคดีความดานสิ่งแวดลอมในอนาคต

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

บริษัทไดจัดตั้งศูนยความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมและจดัการดานสิง่แวดลอมใหมปีระสทิธภิาพอยางสมํา่เสมอ และมหีนวยงานฝายบรหิารระบบดําเนินการรวบรวม

กฎหมายที่เก่ียวของ พรอมท้ังติดตามสถานะในการดําเนินการ ในสวนการกําจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทไมสามารถบําบัด

หรอืกาํจดัไดเองในการผลติ บรษิทัไดวาจางบรษิทัภายนอกทีม่ใีบอนญุาตรบัรองเพือ่จดัการกบัของเสียจากการผลิตโดยเฉพาะ

นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

(โปรดดูรายละเอียดที่หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”)

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทในฐานะผูประกอบการสงออกเปนหลัก (สัดสวนสงออกทั่วโลกมากกวา 90% ของยอดขาย) มีรายรับที่เปนเงินตรา

ตางประเทศจากการทําธุรกรรมดานการคาซึ่งสวนใหญเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา ยูโร และปอนดสเตอรลิง ดังนั้น

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัท

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

รายไดของบริษัทสวนใหญไดรับเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และบริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแผนรีดรอนและ

วัตถุดิบอื่นที่ใชในการผลิตจากตางประเทศมาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐเชนกัน โดยในป 2562 ที่ผานมาบริษัทนําเขาวัตถุดิบ

คิดเปนประมาณ 65% ของปริมาณความตองการใชวัตถุดิบและวัสดุทั้งหมดที่ใชในการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงใชวิธีปองกัน

ความเสี่ยงแบบ Natural Hedge ไดแก การนํารายไดจากการขายสินคาที่เปนสกุลเงินเดอลลารสหรัฐมาจายชําระคาวัตถุดิบ
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ที่เปนเงินสกุลเดียวกัน บริษัทจึงไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนไมมาก สําหรับรายไดจากการขายที่เปนเงินสกุลอื่น

(ยโูร และปอนดสเตอรลงิ) ไดมกีารติดตามดแูลอตัราแลกเปลีย่นอยางใกลชดิ รวมถงึการพจิารณาปจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วของประกอบ

ดวย เพื่อที่บริษัทจะสามารถวางแผนการเงิน รวมทั้งใชเครื่องมือทางการเงิน เชน การซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

(Forward Contract) ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการรายงานแนวโนมและ

สถานการณอัตราแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาเหล็ก
เหล็กแผนรีดรอน (Hot Rolled Steel) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแกสคิดเปนประมาณ 52% ของตนทุนรวม

ซึ่งไมสามารถใชวัตถุดิบอื่นมาทดแทนได แตเนื่องจากมีผูผลิตหลายรายทั่วโลก ทําใหไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ความผันผวนของราคาเหล็กสงผลกระทบโดยตรงตอราคาขาย ตนทุน และกําไรของบริษัท โดยปกติในอุตสาหกรรมการ

กําหนดราคาขายนั้น จะอางอิงจากดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและตนทุนราคานํ้ามันที่เพิ่ม

ขึน้หรอืลดลง ถาราคาเหลก็ในตลาดโลกลดลง ราคาขายกจ็ะลดลง ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งทีบ่รษิทัจะไมสามารถบรรลเุปาหมาย

การขายและกาํไรตามประมาณการทีกํ่าหนดไวได นอกจากนีสิ้นคาของบรษิทัเปนงานสัง่ทาํตามแบบท่ีลกูคากาํหนด ซึง่มีระยะ

เวลาผลิตจนกระทั่งลูกคาไดรับสินคา (Lead Time) ประมาณ 2-3 เดือน ทําใหในบางชวงราคาตนทุนวัตถุดิบมีความแตกตาง

จากราคาขายทีกํ่าหนดไว บรษิทัจงึตองมกีารวางแผนการผลติ การขาย และการบรหิารสนิคาคงคลงัทีด่เีพือ่ลดความผลกระทบ

จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

สาํหรับการขายแบบสญัญาระยะยาว ปกตใินสญัญาจะระบใุหบริษทัสามารถปรบัเปลีย่นราคาขายใหเปนไปตามราคาปจจบุนั

ของเหลก็ (Formula Price) ทาํใหผลกระทบในเรือ่งดงักลาวมไีมมากนกั สวนการขายแบบเปนคาํสัง่ซือ้ตอครัง้ บริษทับรหิาร

จดัการโดยสัง่ซือ้เหลก็ซึง่จะเปนราคาในชวงเวลาเดยีวกบัขณะทีบ่รษิทัเสนอราคา เพือ่ลดผลกระทบจากราคาทีผั่นผวนทีเ่กดิขึน้

ในกรณีที่เปนคําสั่งซ้ือขนาดใหญมีระยะเวลาการสงนานหลายเดือน บริษัทจะทําสัญญาตกลงซ้ือขายเหล็กลวงหนากับผูผลิต

เหล็กเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากน้ีเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการผลิต และการขาย 

เมื่อราคาเหล็กลดลงบริษัทจะสั่งซ้ือเหล็กบางขนาดที่ใชเปนประจําเพื่อสํารองเปนสินคาคงคลัง โดยพิจารณาปริมาณส่ังซ้ือที่

เหมาะสมจากแผนการขาย บวกกบัการคาดการณปรมิาณความตองการของลกูคาโดยอาศยัขอมลูการสัง่ซือ้ในอดตีและสภาพ

เศรษฐกจิในขณะนัน้ นอกจากนีบ้รษิทัยงัตดิตามการเปลีย่นแปลงของราคาวัตถดุบิในตลาดอยางใกลชดิ โดยอาศยัประสบการณ

ทีย่าวนานในอตุสาหกรรมเพือ่ประกอบการคาดการณสภาวะราคาเหลก็ในตลาดกอนการตดัสนิใจสัง่ซือ้ กอนการสั่งซื้อทุกครั้ง

บริษัทเปรียบเทียบราคาจากผูจําหนายเหล็กหลายรายที่มีศักยภาพใกลเคียงกันเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ตามตองการในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการขางตนยังชวยลดความเสี่ยงในเรื่องการสงมอบสินคาใหลูกคา

ไมทันเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน ลดคาใชจายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ (Holding Cost) และคาใชจายในการสั่งซื้อ

วัตถุดิบ (Reordering Cost) ดวย

สําหรับการจัดการความเส่ียงเรื่องราคาวัตถุดิบท่ีผันผวนที่อาจทําใหบริษัทไมสามารถบรรลุเปาหมายยอดขายและกําไร

ที่ตั้งไวไดนั้น ฝายจัดการไดติดตามแนวโนมราคาเหล็กเปนประจําในการประชุมทุกเดือน เพื่อที่จะไดปรับเปล่ียนกลยุทธการ

ขายและการซื้อวัตถุดิบไดทันเวลา หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
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4. ความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่ 
ในบางปบรษิทัมลีกูคารายใหญทีม่ยีอดขายคดิเปนสดัสวนมากกวารอยละ 10 ของยอดขายรวม ซ่ึงเกดิขึน้ตามสถานการณ

ทางเศรษฐกจิในบางประเทศ เชน ในชวง 1-2 ปทีผ่านมา บริษทัมลีกูคารายใหญในกลุมประเทศแถบเอเชยีใต เนือ่งจากรฐับาล

ไดยุติการใชแกสธรรมชาติจากทอสงแกส ซ่ึงมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูง โดยเปลี่ยนมาเปนการใชถังแกส ประกอบกับ

โรงบรรจแุละจดัเก็บแกสไดสรางเสรจ็สมบรูณ ทาํใหลูกคาในกลุมประเทศนีมี้ความตองการถงัใหมเปนจาํนวนมาก อยางไรกต็าม

ในป 2562 และ 2561 บริษัทไมมีลูกคารายใหญที่มียอดขายคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวม

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

บริษัทมีแนวทางปองกันความเสี่ยงโดยกระจายสัดสวนการขายไปยังภูมิภาคตางๆ และการเขาไปขายในพ้ืนที่ตลาดใหม

เพือ่เพ่ิมความหลากหลายของลกูคา ซึง่โดยปกตลิกูคาตางภูมภิาคจะมคีวามตองการใชถังแกสตางชวงเวลา ทาํใหบรษิทัสามารถ

วางแผนการผลิตไดสม่ําเสมอตลอดท้ังป นอกจากนี้บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับลูกคารายใหญ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดเปนอยางดีจากคุณภาพสินคาที่ดีอยางสมํ่าเสมอ การจัดสงที่ตรงตามเวลาที่ลูกคากําหนดและราคาขาย

ที่สมเหตุสมผล จึงไดรับคําสั่งซื้ออยางตอเนื่อง 

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน 
ปจจบุนันีส้นิคาทีส่ามารถนาํมาใชทดแทนถงัแกสทีผ่ลติจากเหลก็ได คอื ถงัแกสทีผ่ลติจากอลมูเินยีม และ ถงัแกสทีผ่ลติจาก

วัสดุผสม (Composite Material) หรือ ถัง Composite ซึ่งเปนถังที่มีนํ้าหนักเบากวาถังเหล็กทั่วไป 

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

จากการตดิตามสถานการณตลาดของถงัทัง้ 2 ประเภทนี ้พบวายงัไมเปนทีน่ยิมของตลาด เนือ่งจากมีความคงทน และอายกุาร

ใชงานสัน้กวาถงัเหลก็ รวมถงึราคาขายทีส่งูกวาถงัเหลก็มาก ดงันัน้ความนยิมจงึจาํกดัอยูเพยีงบางประเทศทีม่กีฎหมายแรงงาน

ในการจาํกดัการยกของหนกัเทานัน้ นอกจากนีจ้ากการทีน่านาชาตติืน่ตวัและรณรงคใหผลิต หรอืใชผลิตภัณฑทีเ่ปนมติรตอสิง่

แวดลอม ทาํใหเหลก็ยงัคงเปนวตัถุดิบท่ีเปนทีน่ยิม เนือ่งจากถงัเหล็กสามารถนาํมาซอมหรอืรไีซเคิลได อนัจะเปนการประหยดั

พลังงานและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันในระยะส้ันบริษัทจึงเชื่อมั่นวาความเส่ียงเกี่ยวกับสินคาทดแทนถังเหล็กจะยัง

ไมสงผลกระทบตอบริษัทมากนัก อยางไรก็ตามเพื่อขยายฐานลูกคาและตอบสนองความตองการของตลาด ในป 2556 บริษัท

ไดรับการรับรองมาตรฐานสหภาพยโุรป (EN Standard) ในการผลติถงันํา้หนกัเบา (Light-Weighted Cylinder) ทีม่คีณุสมบตัิ

เดน คือ นํ้าหนักเบาใกลเคียงถัง Composite และ ทนทานเทียบเทาถังเหล็กทั่วไป อีกทั้งราคายังถูกกวาถัง Composite

ซึ่งบริษัทคาดวาจะเปนท่ีตองการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้จากการที่บริษัทอยูในธุรกิจอุตสาหกรรมถังแกสมาเปนเวลา

นาน ทําใหมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเปนแหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในตลาด ดังนั้นบริษัทสามารถปรับเปลี่ยน

กลยุทธรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดทันการ

6. ความเส่ียงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกดีกันจากประเทศผูนํ้าเขา้ถงัแกส๊ 
ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนประเทศที่กําลังพัฒนา หรือเริ่มพัฒนา ซ่ึงปจจุบันมีอัตราการใชแกสตอหัวของประชากรอยู

ในระดับตํ่ามาก เน่ืองจากเพิ่งเริ่มมีการลงทุนในดานโรงเก็บและบรรจุแกส ผูผลิตในประเทศเหลานั้นจึงเปนบริษัทที่เพ่ิงเร่ิม

ตนเขามาในธุรกิจการผลิตถังแกส และยังไมสามารถผลิตถังแกสที่ผานมาตรฐานท่ีกําหนดไดอยางเพียงพอ ตอความตองการ

ใชแกสในประเทศเหลาน้ัน ดังน้ันรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสนับสนุนและเปดโอกาสใหนําเขาถังแกสเพื่อนํามาใชในประเทศ 

อยางไรก็ตามถาผูผลิตทองถ่ินสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและเพิ่มกําลังการผลิตไดเพียงพอตอความตองการ

ใชในประเทศแลว อาจจะกระทบตอยอดขายในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ดวยปจจัยภายนอกในเรื่องนโยบายการคา

และเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน มาตรการของสหรัฐอเมริกาเปดการไตสวนการทุมตลาดและการอุดหนุนของสินคา

ถังแกสที่นําเขาจากประเทศไทย และประเทศจีน
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แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

บรษัิทตดิตามขาวสถานการณตลาดอยางสมํา่เสมอ และอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดของโอกาสการขยายการลงทนุไป

ในประเทศที่คาดวาจะมีศักยภาพรวมถึงพิจารณาความเส่ียงดานตางๆที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะรวมเปนผูนํา

ตลาดใหกับโรงงานผูผลิตที่มีศักยภาพใหขายในนามของแบรนด SMPC สวนผลกระทบจากนโยบายทางการคาและเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศนั้นเบื้องตนบริษัทคาดวาจะสงผลดีกับบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทจะติดตามสถานการณอยางใกลชิดตอไป

7. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเปนกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซึ่งเปนขอดีและจุดแข็งอยางหนึ่งของบริษัท

นั่นคือ ทําใหสายการผลิตของบริษัทยืดหยุน สามารถผลิตถังไดหลากหลายประเภทและขนาด ซ่ึงกระบวนการผลิตแบบ

กึ่งอัตโนมัตินี้จําเปนตองใชแรงงานเปนสวนหน่ึงของการผลิตในหลายขั้นตอน และในกระบวนการจัดสงสินคาก็จําเปนตอง

ใชแรงงานในการลาํเลยีง และบรรจถุงัเขาตูคอนเทนเนอร ดงันัน้จาํนวนแรงงาน ประสทิธภิาพและความชาํนาญงานของแรงงาน 

จึงเปนปจจัยที่สงผลตอธุรกิจของบริษัท 

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

บริษัทมีการวาจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการจัดหาแรงงานใหแกบริษัท เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ เพิ่มความ

สะดวกรวดเรว็และลดภาระในการจดัหาแรงงานรายวนั โดยการดาํเนนิการดงักลาวอยูภายใตการควบคุมของบรษิทัทัง้ทางดาน

คณุภาพงานและการปฏบิติัตอพนกังานใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ไมเอารดัเอาเปรยีบพนกังาน นอกจากนีบ้รษิทัมีระบบการ

จายผลตอบแทนแกแรงงานอยางเหมาะสมตามความสามารถและความชาํนาญของแรงงานและสามารถแขงขนัได อกีทัง้บรษิทัมี

นโยบายในการใหสวสัดกิารพนักงานท่ีจงูใจ พรอมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารฯ เพือ่เปนตวัแทนของพนกังานในการติดตอ

กบับริษทัถงึขอเสนอแนะและสภาพแวดลอมในการทาํงานทีด่ ีโดยมุงหวงัสนบัสนนุใหพนกังานมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ และเพือ่ให

สามารถรกัษาแรงงานทีม่ฝีมอืและประสบการณเอาไวได อยางไรกต็ามเพือ่การควบคมุคณุภาพในระยะยาวและการลดความเสีย่ง

จากการพ่ึงพาแรงงาน บรษิทัไดพัฒนาเทคโนโลยใีนการผลติ โดยปรับเปลีย่นเครือ่งจกัรบางสวนใหเปนแบบอตัโนมตัเิพิม่มากข้ึน 

8. ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ชําระลาชา หรือผิดนัดชําระ ทําใหอาจเสียผลประโยชนได

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

โดยปกตบิริษทัมนีโยบายทางการเงนิในดานการขาย โดยการใหเปด L/C หรอืชําระเงนิมดัจาํลวงหนาบางสวนหรอืทัง้จาํนวน

กอนการจดัสงสนิคา บรษิทัมกีารพจิารณาใหวงเงนิสนิเชือ่ (Credit Limit) ทีเ่หมาะสม และกาํหนดอาํนาจอนมุตัทิีช่ดัเจน นอกจาก

นีบ้รษัิทยงักาํหนดใหมกีารทบทวนนโยบายการใหสนิเชือ่และวงเงนิสินเชือ่ของลูกคาทัง้หมด พรอมทัง้พจิารณาความเส่ียงจาก

การใหสนิเชือ่อยางสมํา่เสมอทกุป โดยพิจารณาจากงบการเงนิของลกูคาเพือ่ประเมินความนาเชือ่ถอืในฐานะทางการเงนิ อยางไร

กต็ามลกูคาของบรษิทัสวนใหญเปนบรษิทัผูคาแกสและนํา้มนัระดบัโลกทีม่ฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง ทาํใหตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั

บรษัิทยงัไมพบปญหาในเร่ืองการผิดนดัชาํระหนีจ้ากลูกคา
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9. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซ่ึงอาจนําไปสูการถูกสั่งใหชําระคาปรับหรืออาจถูกระงับ

การประกอบกิจการชั่วคราว

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

เพื่อปองกันผลกระทบตอการผลิตและการดําเนินงานของบริษัท บริษัทไดใหแตละฝายรวบรวมขอมูลพรอมติดตามขอมูล

ของกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางสม่ําเสมอ และใหหนวยงานบริหารระบบ เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลกฎหมายจากทุกฝาย

ที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบสถานะดําเนินการในการตออายุใบอนุญาตตางๆ 

10. ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสําคัญ
บริษทัมคีวามเสีย่งจากการขาดผูสบืทอดตาํแหนงผูบรหิารสาํคญั ซ่ึงอาจทาํใหกระทบกบัการบรหิารจดัการทีมี่ประสทิธภิาพ

อยางตอเนือ่ง อนัจะนาํไปสูผลประกอบการท่ีไมเปนไปตามเปาหมายและการพฒันาหรอืการเตบิโตทางธรุกจิอาจมกีารชะลอตวั

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

บริษทัตระหนกัถงึผลกระทบทีส่าํคญัจากปญหาดงักลาว จงึไดสรางโครงสรางอาํนาจดาํเนนิการตามลาํดบัชัน้ เพือ่กระจาย

ความรับผิดชอบใหผูบริหารระดับสูงและระดับกลางมากขึ้น พรอมทั้งอยูระหวางการศึกษาและจัดทําแผนสืบทอดผูบริหาร

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ รวมท้ังท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ไดมีมติให

จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาแลว โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมตอไป (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ

ที่หัวขอ “โครงสรางการจัดการ” หัวขอยอย 5 “แผนการสืบทอดตําแหนง”)

11. ความเสี่ยงจากอุทกภัย 
บรษัิทตระหนกัวาสถานการณฉกุเฉนิสามารถเกดิขึน้ไดตลอดเวลา เชน เหตกุารณวกิฤตมหาอทุกภยั 2554 บริษทัซึง่มทีีต่ัง้

ของโรงงานและสาํนกังานอยูในเขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร มคีวามเส่ียงเรือ่งอทุกภัย ซึง่อาจสงผลตอการผลิตทีอ่าจจะ

หยุดชะงักหรือเปนอุปสรรคในเสนทางคมนาคมระหวางทางจัดสงสินคา ทําใหจัดสงสินคาลาชา บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในเรื่องนี้ จึงไดดําเนินการวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

ถงึแมวาบรษิทัจะไมไดรบัผลกระทบและความเสยีหายจากเหตกุารณนํา้ทวมในป 2554 ทีผ่านมา แตบรษิทัไดมกีารเตรยีม

แผนปองกนันํา้ทวมทัง้ในระยะสัน้และจดัทําแผนระยะยาวเพือ่ตอบสนองตอสถานการณดงักลาวทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการตดิตาม

ขาวสารอยางสมํา่เสมอ การเฝาระวงัระดบันํา้ในคลองรอบๆบรเิวณโรงงาน การบาํรงุรกัษาและตรวจสภาพของอปุกรณปองกนั

นํ้าทวมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน พรอมทั้งจัดหาอุปกรณใหเพียงพอตอสถานการณท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบ

จากแผนการรับมือเรื่องอุทกภัยของรัฐบาลอยางใกลชิด ตลอดจนจัดซื้อแผนประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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12. ความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการกําหนดมาตรการปกป้อง
จากการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศ (Anti-Dumping)

เหลก็แผนรดีรอนเปนวตัถดุบิหลกัและเปนตนทนุทีส่าํคญัทีใ่ชในการผลติถังแกสของบรษิทั บรษิทัซึง่มกีารขายแบบสงออก

เปนสวนใหญจึงสั่งซื้อเหล็กที่ใชในการผลิตสวนใหญจากตางประเทศ เนื่องจากสามารถขอคืนภาษีนําเขาไดเมื่อมีการสงสินคา

ออกไปขายตางประเทศแลว ทาํใหตนทนุผลติลดลง เปนปจจยัสําคัญทีท่าํใหบรษิทัสามารถแขงขนัในตลาดโลกไดนอกเหนอืจาก

ชื่อเสียงและคุณภาพสินคาท่ีไดมาตรฐานของบริษัท โดยตั้งแตปลายป 2555 รัฐบาลเห็นชอบใหใชมาตรการปกปองชั่วคราว 

(Safeguard) แกสินคาเหล็กแผนรีดรอนซึ่งเปนเหล็กแผนรีดรอนชนิดเดียวกับที่บริษัทใชผลิตสินคา เพื่อปกปองอุตสาหกรรม

เหลก็ในประเทศไทย โดยจดัเกบ็ภาษใีนอตัราเพิม่เตมิ ทาํใหบรษิทัมตีนทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้จากการใชวงเงนิหนงัสอืคํา้ประกนั 

ซึง่จะลดภาระไดตอเมือ่ไดนาํวตัถุดบิทีน่าํเขามาผลติ และสงออกสนิคาดงักลาวแลว อยางไรกต็ามมาตรการปกปองฯไดยกเลกิ

ตั้งแตวันที่ 26 ก.พ. 62 บริษัทจึงไมมีตนทุนทางการเงินในสวนนี้เพิ่มเติม

แนวทางการดําเนินงานของบริษัท

ถงึแมวาปจจบุนับรษิทัจะไมไดรบัผลกระทบจากการเกบ็ภาษนีาํเขาตามมาตรการปกปองฯแลว แตหากในอนาคตรฐับาลจะ

มนีโยบายเกบ็ภาษใีนลกัษณะนีอ้กี บรษิทัมแีนวทางในการลดภาระตนทนุคาธรรมเนยีมธนาคารและตนทนุทางการเงินจากการ

ใชวงเงนิทนุหมนุเวยีนท่ีโดยการจดัเตรยีมเอกสารใหครบถวน ถกูตอง รวดเรว็ เพือ่ใหกระบวนการขอคืนภาษเีปนไปโดยเรว็ทีสุ่ด 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 536,405,305 535,506,333 (898,972)

มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 1.00 1.00 -

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

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 535,506,333 535,506,333 -

มูลคาที่ตราไว (บาท/หุน) 1.00 1.00 -

การเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีมติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จํานวน 898,972 บาท 

จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใชวิธีตัดจําหนายหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมไดจํานวน 898,972 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

2. ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก

รายชือ่กลุมผูถอืหุนทีถ่อืหุนสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที ่22 สงิหาคม 2562 (ขอมลู ณ วนัปดสมดุทะเบยีนผูถอืหุนลาสุด) 

โดยนับรวมหุนของผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 และผูถือหุนที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 

รายชื่อ จํานวนหุ�นที่ถือ สัดส�วนร�อยละ

1. กลุมเอกะหิตานนทและเลาวงษ

- นางปทมา เลาวงษ 128,971,112 24.08

- นายธรรมิก เอกะหิตานนท 54,337,281 10.15

- นางอุบล เอกะหิตานนท 17,395,915 3.25

รวมกลุมเอกะหิตานนทและเลาวงษ 200,704,308 37.48

2. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ 46,740,676 8.73

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

4. นายทัยดี วิศวเวช 27,542,311 5.14

5. นายบพิธ ภัทรรังรอง 23,370,000 4.36

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

7. นายสัมพันธ วชิรสกุลชัย 15,102,252 2.82

8. นายบงการ กาญจนาหาร 11,086,556 2.07

9. นายธวัช ตรีวรรณกุล 9,791,900 1.83

10. นางสาวธันธิดา เอื้อวงศประวิทย 9,034,570 1.69

รวมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก 396,358,089 74.02

ผูถือหุนรายอื่นๆ 139,148,244 25.98

รวมทั้งหมด 535,506,333 100.00
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ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกที่เปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัท กอนการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป

(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนเกินรอยละ 10 ที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ คือ

1. นางปทมา เลาวงษ ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ(สํานักงาน) 

2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน) 

(ค) การกระจายการถือหุนตามประเภทของบุคคลที่ถือ

 การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) เปนดังนี้

 รายการ

การถือครองหลักทรัพย�
รวม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จํานวนราย จํานวนหุ�น % จํานวนราย จํานวนหุ�น % จํานวนราย จํานวนหุ�น %

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

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

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

(ง) ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ 

ผูถอืหุนทีเ่ปนชาวตางชาตสิามารถถอืครองหุนของบริษทั รวมกนัไดไมเกนิรอยละ 49 ของจํานวนหุนทีอ่อกและชาํระแลว 

โดย ณ วนัที ่22 สงิหาคม 2562 (วนัปดสมดุทะเบยีนลาสดุ) หุนของบรษิทัทีถ่อืครองโดยชาวตางชาตมิจีาํนวนรอยละ 3.37 

4. การจ่ายปันผล
(ก) นโยบายการจายปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิในแตละป อยางไรก็ตามการพิจาณาจาย

ปนผลขึ้นอยูกับผลการดําเนิน สภาพคลองและแผนการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

เวนแตเปนกรณกีารจายเงนิปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนมุตัเิงนิปนผลระหวางกาลดงักลาวได

และนําเขารายงานตอที่ประชุมผูถือหุนใหทราบในการประชุมคราวตอไป 

(ข) ประวัติการจายปนผล

บริษัทจายปนผลในรูปของเงินสดปนผลและหุนปนผล โดยมีประวัติการจายที่ผานมา ดังนี้

ป� 2561 ป� 2562

อัตรากําไรสุทธิตอหุน 1.05 0.70
เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.30 0.24
เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน)2 0.33 0.18
รวมเงินปนผลจายประจําป (บาท/หุน) 0.63 0.42
มูลคาหุนละ2 1.00 1.00
อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ 60% 60%

หมายเหตุ: 1. บริษัทเริ่มจายเงินปนผลตั้งแตป 2557 เปนตนมา
 2. เงนิปนผลงวด ก.ค. - ธ.ค. 2562 เปนไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่1/2563 เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ 2563 เพ่ือเสนอใหผูถือหุน
    พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ที่จะมีขึ้นตอไป
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โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ แบงตามขอบเขตอํานาจหนาที่ไดดังตอไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ

ผูถอืหุนโดยรวม คณะกรรมการไดมสีวนรวมในการกาํหนดและใหความเหน็ชอบในเรือ่งวสัิยทศัน กลยทุธ เปาหมาย

แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการและฝายจดัการมคีวามรบัผดิชอบตอผูถอืหุน 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง ประเภทกรรมการ
การดํารงตําแหน�ง

กรรมการ

จํานวน

ป�ที่ดํารง

ตําแหน�ง

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2555

- ปจจบุนั

7 ป

2. นางอบุล เอกะหติานนท รองประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ปนตวัแทนผูถอืหุนใหญ 27 เมษายน 2550

- ปจจบุนั

12 ป

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ กรรมการทีเ่ปนบคุคลทีเ่กีย่วของกัน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

27 เมษายน 2544

- ปจจบุนั

18 ป

4. นายสุรศักดิ ์เอบิสิรสิขุ กรรมการ กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

4 เมษายน 2538

- ปจจบุนั

24 ป

5. นายทัยด ีวิศวเวช กรรมการ กรรมการทีเ่ปนตวัแทนผูถอืหุนใหญ 8 เมษายน 2540

- ปจจบุนั

22 ป

6. นางปทมา เลาวงษ กรรมการ กรรมการทีเ่ปนตวัแทนผูถอืหุนใหญ

กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

10 กนัยายน 2542

- ปจจบุนั

20 ป

7. นายธนฑติ เจรญิจนัทร

    (ตัง้แตวันที ่1 ส.ค. 62)

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีม่คีวามรูทางดานบญัชแีละการเงนิ

1 สงิหาคม 2562

- ปจจบุนั

5 เดือน

8. นางวีระวรรณ บญุขวัญ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีม่คีวามรูทางดานบญัชแีละการเงนิ

9 สงิหาคม 2556

- ปจจบุนั

6 ป

9. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณกิ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

31 มีนาคม 2558

- ปจจบุนั

4 ป

กรรมการทานท่ีลาออกระหวางป

1. นายโกมนิทร ลิน้ปราชญา กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีมี่ความรูทางดานบญัชแีละการเงนิ

30 เมษายน 2552

- 31 กรกฎาคม 2562

10 ป
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การถอืครองหลกัทรพัยของคณะกรรมการบรษิทัในป 2562 และ 2561 (ณ วนัทีป่ดสมดุทะเบยีนลาสดุ) แสดงจาํนวนหุนโดย

แยกเปนสวนของกรรมการและของคูสมรส บตุรทีย่งัไมบรรลุนติภิาวะ และผูถือหุนท่ีอยูภายใตมาตรา 258 แหงพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล

จํานวนหุ�นที่ถือครอง 

2561 (ณ 24 ส.ค. 61) 2562 (ณ 22 ส.ค. 62) จํานวนหุ�น

เพิ่ม (ลด) 

ระหว�างป�

ส�วนของ

กรรมการ

คู�สมรสและบุตร 

(ม.258)
รวม

ส�วนของ

กรรมการ

คู�สมรสและบุตร 

(ม.258)
รวม

1. นายวินยั วทิวัสการเวช 94,000 - 94,000 94,000 - 94,000 -

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

3. นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร - - - - - - -

4. นายสุรศกัดิ ์เอบิสริิสขุ 524,683 - 524,683 524,683 - 524,683 -

5. นายทยัดี วศิวเวช 19,631,953 7,910,358 27,542,311 19,631,953 7,910,358 27,542,311 -

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

7. นายธนฑติ เจรญิจนัทร

    (ตัง้แตวนัท่ี 1 ส.ค. 62)

- - - - - - -

8. นางวีระวรรณ บญุขวญั - - - - - - -

9. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณกิ - - - - - - -

กรรมการทานทีล่าออกระหวางป

1. นายโกมนิทร ลิน้ปราชญา

    (ถงึวนัท่ี 31 ก.ค. 62)

- - - - - - -

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบรษิทั ไดจดัใหมจีาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการบริษัทฯ โดยประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา

5 คน และไมควรเกิน 12 คน เพือ่ใหเปนไปตามหลกัการกาํกบัและดแูละกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการบรษิทัประกอบดวย

บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ และความสามารถที่เปนประโยชนกับบริษัท 

2. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดวยกรรมการทีเ่ปนอสิระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดที่มีอยูจริง และมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน

3. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ ขอกําหนดตางๆ

ที่คณะกรรมการบริษัทตองรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงาน

ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผูถือหุน
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. และขอบังคับของบริษัทฯ 

2. เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏบิัตหินาที่กรรมการ และสามารถอทุิศเวลาในการปฏบิัตหินาที่กรรมการของบริษทัไดอยางเต็มที่ 

ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบตอผูถอืหุนโดยสมํา่เสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสนิใจดวยความระมดัระวงั 

(Duty of Care) รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ

5. ปฏบิติัหนาทีด่วยความซ่ือสตัย สจุรติ มจีรยิธรรม ภายใตกรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกบัและดูแลกจิการท่ีดี

และจริยธรรมธุรกิจ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. เรียกประชมุคณะกรรมการบรษิทั และดแูลการจดัสงหนงัสอืนดัประชมุ รวมทัง้เอกสารทีเ่กีย่วของตางๆ เพือ่ใหคณะกรรมการ

ไดรับขอมูลที่เพียงพอ และทันตอเวลา

2. เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการ

3. สงเสริมการยกระดับมาตรฐานการกํากับและดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

4. เปนประธานที่ประชุมผูถือหุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว

5. ดูแลใหการสื่อสารระหวางกรรมการและผูถือหุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศน และภารกิจกลยุทธ เปาหมาย

ทางการเงนิ ความเสีย่ง มาตรการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่ รวมถงึแผนงาน และงบประมาณ เปนประจาํทกุป โดยคาํนงึถงึ

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และติดตามและดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ดาํเนนิการเพือ่ใหเปนไปตามขอกาํหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประกอบธรุกจิ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถอืหุนของบรษิทั

เพือ่ผลประโยชนของบรษิทั รวมถึงการทาํรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงของผลประโยชนจะเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัท

และผูถอืหุนโดยรวมเปนสาํคญั โดยทีค่ณะกรรมการผูมสีวนไดเสยีจะไมมีสวนรวมในการตดัสนิใจ พรอมทัง้จดัใหมกีารเปด

เผยขอมูลอยางครบถวนทุกครั้งในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และรายงานประจําป

3. มอบอํานาจใหฝายบริหารอนุมัติการทํารายการ หรือการจายเงินสําหรับรายการคาใชจายตางๆที่ไดอนุมัติตามแผนธุรกิจ 

โดยใหสอดคลองกับหลักเกณฑและตารางอํานาจดําเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณา

และอนุมัติวงเงินท่ีเกินกวาอํานาจดําเนินการของฝายบริหารที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดําเนินการ

เรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัท ตามที่ฝายบริหารเสนอ

4. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได รวมทั้งกลไกในการ

รับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

5. รายงานสวนไดสวนเสยีของตนหรอืบคุคลทเีกีย่วของ ซึง่มคีวามเกีย่วของกบัการบรหิารจดัการ กจิการของบรษิทัซึง่สามารถ

ตรวจสอบได ทั้งนี้เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน

6. กําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลการจัดการขอมูลลับเพื่อไมใหเกิดขอมูลรั่วไหล การรักษา ความลับของขอมูลลับ และ

ขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
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7. จัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกตอง โปรงใส 

เพียงพอตอการตัดสินใจ และเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

8. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งทบทวนนโยบาย

ดังกลาวเปนประจําทุกป

9. พิจารณาแตงต้ังและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการชุดยอยตางๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการคาตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหา เพื่อการดําเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอผูถือหุน

10. ดูแลใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม

11. จดัใหมแีนวทางดาํเนนิการทีช่ดัเจนกบัผูทีป่ระสงคจะแจงเบาะแส หรอืผูมสีวนไดเสียผานทาง เวบ็ไซต หรอืรายงานตรงตอบรษิทั

โดยกําหนดชองทางการแจงเบาะแสผานทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือบุคคลอื่น

ใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร และสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไวและรายงาน

ตอคณะกรรมการ

12. แตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดําเนินการในดานตางๆ ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ 

เว้นแตเ่รือ่งดงัตอ่ไปนีท้ีท่างคณะกรรมการต้องได้รบัการอนมุติัจากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้กอ่นดําเนนิการ
1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดวาตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

2. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลคาของรายการที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับ หรือประกาศของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญท่ีมีมูลคาของสินทรัพยถึงเกณฑที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ น

ตามที่กําหนดไวในขอกําหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมัุติเรื่องตาง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท 

และตามมติที่ประชุมผถูือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการดําเนินงาน แผนหลักในการ

ดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป การกําหนดเปาหมายที่

ตองการของผลของการดาํเนนิงาน การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานใหเปนไปตามแผนทีก่าํหนดไว และการดูแลแผน

รายจายลงทนุ (Capital Expenditure) และรายการระหวางกนัทีส่าํคญั รวมถงึ การจดัตัง้บรษิทัยอย การเขาควบรวมกจิการ 

การแบงแยกกิจการ และการเขารวมทุน (ถามี)
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การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจัดการ
ประธานกรรมการไมเปนบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจดัการ เพือ่เปนการแบงแยกหนาทีใ่นการกาํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลกับการบริหารงานประจํา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ฝ�ายจัดการ

• ดแูลใหธรุกิจมคีวามตอเน่ืองในระยะยาวและเติบโตอยางยัง่ยนื

• พจิารณาอนมัุตนิโยบาย โครงการลงทนุขนาดใหญ และการทาํ

ธุรกรรมที่สําคัญของบริษัท

• ติดตามดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด

ไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• บริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนด

กลยุทธทางธุรกิจใหเปนไปตามอํานาจที่ไดรับมอบหมายของ

คณะกรรมการ

• มอีาํนาจในการอนมุตัคิาใชจายในการดาํเนนิกจิการทัว่ไปรวม

ทัง้การลงทุน การทําขอตกลงการคาและอืน่ๆ ตามวงเงนิทีไ่ดรบั

อนุมัติจากคณะกรรมการ

• รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท ประกอบดวย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข 

และนางปทมา เลาวงษ โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทจะไดรับการเสนอช่ือและอนุมัติแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป ซึ่งจะจัดขึ้น

ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกป โดยมีวิธีการดังตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชวธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเปนรายบคุคลคราวละคนหรอืคราวละหลายคนตาม

แตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด จะแบง

คะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

3. การออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใชเสยีงขางมาก หากมคีะแนนเสียงเทากนัใหประธานทีป่ระชมุเปนผูออกเสียงชีข้าด

4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมด

ถาจาํนวนกรรมการทีจ่ะแบงตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทีสุ่ดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึง่พนจากตาํแหนง

ตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาใหมได

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการปฎิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ

บรษัิท อนัจะเปนประโยขนสงูสดุแกผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย คณะกรรมการบรษัิทไดกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหนง

ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง อยางชัดเจนไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

· กรรมการทุกทานดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท โดยไมมีขอยกเวน

· กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

ครั้งแรก โดยไมมีขอยกเวน

· กรรมการผูจัดการควรดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแหงเดียว เพื่อใหมีเวลาเพียงพอใน

การบริหารงานธุรกิจ

· กรรมการทุกทานตองไมประกอบกจิการเขาเปนหุนสวน หรอืเขาเปนกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพธรุกจิอยางเดยีวกนั 

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กรรมการบรษิทัทุกทานไดปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักลาวอยางเครงครดั กลาวคอืไมมกีรรมการ

ทานใดทีด่าํรงตาํแหนงในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิกวา 5 บรษัิท และกรรมการอสิระทกุทานมวีาระการดาํรงตาํแหนง 0.5-7 ป

ซึ่งไมเกิน 9 ป ทั้งน้ีบริษัทไดเปดเผยขอมูลการเขารับตําแหนงและจํานวนปที่ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการไวที่หัวขอยอย 

(ก) คณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในสวน “ประวัติ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” แลว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุม และดูแลการ

ปฏบิตังิานของฝายจดัการไดอยางตอเนือ่งและทนัการ ในวาระการดาํรงตาํแหนงป 2562 (เม.ย. 2562 – ม.ีค. 2563) ทีผ่านมา

คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้

การประชุม จํานวนครั้ง

เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําไตรมาส และประจําป 4

การติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการรายครึ่งป 1

ทบทวนและอนมุตัวิสิยัทศัน ภารกจิ แผนกลยทุธ งบประมาณ และบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคมุ

ภายในขององคกร รวมถึงการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น

1

รับทราบความคืบหนาโครงการศึกษาการลงทุนในตางประเทศ 1

รวม 7

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. ในการประชมุทกุครัง้ ควรมคีณะกรรมการเขารวมประชมุไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จงึจะถอืวาครบ

องคประชมุ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการใหถอืตามเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

2. กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และจะออกจากหองประชุมในระหวางการ

พิจารณาวาระนั้นๆ 

3. ในที่ประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

4. กรรมการทุกทาน ควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดใหมี

ขึ้นในรอบป 

5. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกวา 6 ครั้งตอป โดยเปนการกําหนดวาระประจํา 6 ครั้ง/ป ซึ่งจะกําหนด

ตารางการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และแจงใหคณะกรรมการทราบตั้งแตตนปเพื่อวางแผนเขารวมประชุม สวนที่เปน

วาระพิเศษที่อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมในระหวางป จะแจงลวงหนาอยางนอย 1 เดือนกอนการประชุม

6. กําหนดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการเขารวม ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

7. ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการรวมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองทีส่าํคญัเขาวาระการประชมุอยางครบถวน และกาํหนด

เปนวาระการประชมุทีชั่ดเจนลวงหนา นอกจากนีย้งัจัดมวีาระพจิารณาติดตามผลการดาํเนนิงานเปนประจํา และเปดโอกาส

ใหกรรมการแตละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ปนประโยชนตอบรษิทัเขาสูวาระการประชมุ โดยเลขานกุารของคณะกรรมการ

ชุดตางๆจะแจงกําหนดวันประชุมวาระประจําลวงหนา 1 ป

8. หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาตองจัดสงลวงหนากอนการประชุม

ลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 
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9. ในการประชุมแตละครั้งตองมีเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญอยางรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติจะใช

เวลาประมาณ 1-2 ชม. และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรภายใน 7 วันหลังการประชุม จัดเก็บรายงาน

ประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

สรุปผลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปที่ผานมา ไดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

การเข�าร�วมประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท (ครั้ง)
%

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ครั้ง)
%

คณะกรรมการ

อิสระ
% สามัญผู�ถือหุ�น %

จาํนวนครัง้ทีป่ระชุมตอป 7 4 1 1

1. นายวนิยั วทิวสัการเวช 7/7 100 N/A N/A 1/1 100 1/1 100

2. นางอบุล เอกะหติานนท 5/7 71 N/A N/A N/A N/A 1/1 100

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

4. นายสรุศกัดิ ์เอิบสิริสุข 7/7 100 N/A N/A N/A N/A 1/1 100

5. นายทยัด ีวศิวเวช 6/7 86 N/A N/A N/A N/A 1/1 100

6. นางปทมา เลาวงษ 7/7 100 N/A N/A N/A N/A 1/1 100

7. นายธนฑติ เจริญจนัทร

    (ตัง้แตวนัท่ี 1 ส.ค. 62)
5/5 100 3/3 100 1/1 100 N/A N/A

8. นางวรีะวรรณ บญุขวญั 7/7 100 4/4 100 1/1 100 1/1 100

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

กรรมการทานทีล่าออกระหวางป

1. นายโกมนิทร ล้ินปราชญา

    (ถงึวนัที ่31 ก.ค. 62)
2/2 100 1/1 100 N/A N/A 1/1 100

 

ในการประชุมทุกครั้งในป 2562 ที่ผานมา บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกทานไดปฏิบัติตามนโยบายการประชุม

ของบริษัทอยางเครงครัด อยางไรก็ตาม มีกรรมการ 1 ทาน ที่มีการเขารวมประชุมนอยกวา 75% ของการประชุมทั้งหมด 

เนือ่งจากลาปวย นอกจากนีก้ารเขารวมประชมุผูถอืหุนจาํนวนทัง้หมด 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 คณะกรรมการทกุทาน

ไดเขารวมประชุม คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

ในป 2562 น้ี บริษัทไดจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมเปนครั้งแรก

โดยประชมุจาํนวน 1 ครัง้ นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 ทีผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมีความเหมาะสม

กับภาวะการณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ พรอมทั้งมีมติจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมด 4 คณะไดแก คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อความโปรงใสในการบริหารงานและเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

N/A

100

100

100

ในการประชุมทุกครั้งในป 2562 ที่ผานมา บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกทานไดปฏิบัติตามนโยบายการประชุม

ของบริษัทอยางเครงครัด อยางไรก็ตาม มีกรรมการ 1 ทาน ที่มีการเขารวมประชุมนอยกวา 75% ของการประชุมทั้งหมด 

เนือ่งจากลาปวย นอกจากนีก้ารเขารวมประชมุผูถอืหุนจาํนวนทัง้หมด 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 คณะกรรมการทกุทาน

ในป 2562 น้ี บริษัทไดจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมเปนครั้งแรก

โดยประชมุจาํนวน 1 ครัง้ นอกจากนีใ้นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 ทีผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมีความเหมาะสม

กับภาวะการณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ พรอมทั้งมีมติจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยท้ังหมด 4 คณะไดแก คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวัตถุประสงค
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กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร้ังที ่6/2562 และ 7/2562 เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2562 และวนัที ่20 ธนัวาคม 2562

ตามลําดับไดมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจําป 2563 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครัง้ที่
การประชุม

คณะกรรมการบริษัท

การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุม

คณะกรรมการสรรหา

การประชุม

คณะกรรมการ

ค�าตอบแทน

การประชุม

คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ

การประชุม

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

1 21 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 22 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63 24 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 63

2 11 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 24 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. 63

3 9 ก.ค. 63 10 ส.ค. 63

4 10 ส.ค. 63 10 พ.ย. 63

5 10 พ.ย. 63

6 24 ธ.ค. 63
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คณะกรรมการบริหารจะไดรับการเสนอช่ือและอนุมัติแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลผูมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเขามาบริหารงานในบริษัท สวนใหญจะเปนผูบริหารที่ทํางานอยูกับ

บริษัทมาเปนระยะเวลายาวนาน มีทักษะความชํานาญในธุรกิจเปนอยางดี จึงไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไว 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดวยกรรมการและผูบรหิารระดบัสงู มหีนาทีด่แูลและจดัการกจิการภายในบรษิทั เพือ่ใหเกดิ

ประโยชนสูงสดุตอบรษิทั โดยมสีวนรวมในการกาํหนดวสัิยทัศน ภารกจิ กลยทุธ เปาหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบริษทั

ตลอดจนกํากบัดแูลใหฝายจดัการดาํเนนิการใหเปนไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณทีกํ่าหนดไวอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 

เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหกับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดใหกับผูถือหุน 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง

1. นางอุบล เอกะหิตานนท ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ

3. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการ

4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผูจัดการ

5. นางปทมา เลาวงษ รองกรรมการผูจัดการ (สํานักงาน)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผูบรหิารตามนยิามในประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) 

มีทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง

1. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผูจัดการ

2. นางปทมา เลาวงษ รองกรรมการผูจัดการ (สํานักงาน)

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)

4. นายจีระวุฒิ เลาวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)

5. นายจิรศักย พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูชวยกรรมการผูจัดการ (โรงงาน)

6. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
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การถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริหารและผูบริหารในป 2562 และ 2561 (ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด)

แสดงจาํนวนหุนโดยแยกเปนสวนของผูบรหิารและสวนของคูสมรส บตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ และผูถอืหุนทีอ่ยูภายใตมาตรา 

258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดังนี้

 ช่ือ-นามสกลุ

จาํนวนหุ�นทืถ่อืครอง 

2561 (ณ 24 ส.ค. 61) 2562 (ณ 22 ส.ค. 62) จาํนวนหุ�น

เพิม่ (ลด)

สทุธริะหว�างป�

ส�วนของ

ผู�บริหาร

คู�สมรสและบตุร 

(ม.258)
รวม

ส�วนของ

ผู�บริหาร

คู�สมรสและบตุร 

(ม.258)
รวม

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

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

3. นายสรุศกัดิ ์เอบิสริิสขุ 524,683 - 524,683 524,683 - 524,683 -

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

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

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

7. นายจีระวุฒ ิเลาวงษ 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000 -

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

9. นางสาวกญัญา วภิาณุรตัน 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000 -

ขอบเขตหนาที่และอํานาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจ

อนมุตัเิปนไปตามระดบัอาํนาจดาํเนนิการของบรษิทั และใหมอีาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจางของบรษิทัฯ และ

รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามลําดับ

2. จาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ รวมทั้งการเลื่อน

 หรือปรับคาจางของพนักงาน แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบขอบังคับกําหนดใหคณะ

กรรมการเปนผูจาง บรรจ ุแตงตัง้ ลงโทษทางวนิยั หรอืเลกิจาง โดยไมขดักบักฎหมายแรงงาน หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวของ

3. เขารวมการพจิารณาจดัสรรงบประมาณประจาํป กับคณะกรรมการบรหิาร และนาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัติอไป

พรอมทั้งควบคุมการใชจายตามงบประมาณของแตละหนวยงาน

4. พิจารณาการดาํเนนิงานของบรษิทัอยางสมํา่เสมอ เพือ่ปองกนัความเสีย่งจากปจจยัตางๆ ไมวาภายในหรอืภายนอกบรษิทั

5. พจิารณาผลกําไรและขาดทนุของบรษิทั พรอมทัง้เสนอจายปนผลระหวางกาลหรอืประจาํป เพือ่เสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหกรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม มีอํานาจกระทําการแทนและ

ผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1 การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท 

กาํหนด จะตองเสนอตอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาและอนมัุตริายการดังกลาวตามขอบงัคบัของบริษทั

หรือกฎหมายทีเ่กีย่วของกาํหนด นอกจากนีถ้ารายการทีก่รรมการผูจดัการและกรรมการผูมอีาํนาจลงนามอาจมคีวามขดัแยง

มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท จะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มี

กรรมการอสิระเขารวมประชมุดวยเทานัน้เพือ่การนี ้กรรมการผูจดัการ และกรรมการผูมอีาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจ

ใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได
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7. ดาํเนนิกจิการใดๆ เพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานภายใตระเบยีบบริษทัฯ นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และนโยบาย

และมาตรการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ รวมทัง้กาํหนดหนาใหพนกังานและลูกจางของบรษิทัฯ ระดบัตางๆ ปฏบิตัติาม

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ป พ.ศ. 

2535 และไมมลีกัษณะตองหามตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) นอกจากนัน้

ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมาย

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ระหวางป 2562 บริษัทยังไมไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นการสรรหาคณะกรรมการบริหารและผูบริหารจะกระทํา

โดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และสนับสนุนกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท

ใหบรรลุเปาหมายได และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ ยกเวนแตการจางหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน

อยางไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมไดมีมติจัดตั้งคณะ

กรรมการชดุยอยทัง้หมด 4 ชดุ ไดแก คณะกรรมการคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการ และ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พรอมทัง้กําหนดนโยบายเกีย่วกับองคประกอบของคณะกรรมการบรษิทั (Board Skill Matrix)

เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะทําการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการ 

3 ทาน และเปนกรรมการอิสระมากกวา 50% จะทําหนาที่สรรหาคณะกรรมการและผูบริหารผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

(ค) คณะกรรมการอิสระ 

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 ทาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ

2. นายธนฑิต เจริญจันทร

    (ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 62)

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรูทางดานบัญชีและการเงิน

3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรูทางดานบัญชีและการเงิน

4. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่มีความรูทางดานกฎหมาย

กรรมการทานที่ลาออกระหวางป

1. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา

    (ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62)

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรูทางดานบัญชีและการเงิน
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นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอิสระเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดทีม่อียูจรงิ และมจีาํนวนไมนอยกวา 3 คน และตามหลกัการกาํกบัและดูแลกจิการทีด่ ีไดกาํหนด

สัดสวนของกรรมการอิสระตองมีมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเขากรณีตอไปนี้

ก) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนคนเดียวกัน

ข) ประธานกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ

ค) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเปนสมาชกิในคณะกรรมการบรหิาร หรอื คณะทาํงาน หรอืไดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบทางดานการบริหาร

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ทาน ในจํานวนนี้เปนกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน โดยประธานกรรมการของบริษัทเปน

กรรมการอสิระ และคณุสมบตัไิมเขาขายตามที ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) กาํหนด 

บริษัทจึงยังไมจําเปนตองมีสัดสวนของกรรมการอิสระมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด อยางไรก็ตามเพื่อใหเปน

ไปตามหลกัการกาํกบัและดแูลกิจการทีด่ดีงักลาวขางตน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเพิม่จาํนวนกรรมการอสิระใหมากขึน้ถงึก่ึงหนึง่

ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยูจริง 

กรรมการอิสระมีองคประกอบและคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดังนี้

1. ถอืหุนไมเกนิ 1% ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธิอ์อกเสียงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรวม หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง

(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย)

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชนหรือ 

สวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง

3. ไมมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิ ไมมผีลประโยชนหรอืสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรอืทางออม ทัง้ในดานการเงนิและการบรหิาร

งานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ

4. ไมเปนญาตสินทิกับผูบรหิาร ผูถอืหุนรายใหญของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรวม หรอื บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง และ

ไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการและ ผูถือหุนรายใหญ

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ

ตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการ

อิสระทานนั้นใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการจะตองพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว
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(ง) คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง

1. นายธนฑิต เจริญจันทร

    (ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 62)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทีม่คีวามรูทางดานบญัชแีละการเงนิ

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทีม่คีวามรูทางดานบญัชแีละการเงนิ

3. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรูทางดานกฎหมาย

กรรมการทานที่ลาออกระหวางป

1. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา

    (ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทีม่คีวามรูทางดานบญัชแีละการเงนิ

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผูจัดการฝายบัญชี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยมีองคประกอบและคุณสมบัติตามหลัก

เกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดังนี้

1. ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน

2. กรรมการตรวจสอบทกุคนตองเปนกรรมการอสิระ โดยคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการ กลต. กาํหนด

3. ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหตดัสนิใจในการดาํเนนิกจิการของบรษิทั หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วของ

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

4. ไมเปนกรรมการของบริษัทในกลุมที่มีความเกี่ยวของ

5. มีหนาที่ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในดานบัญชีการเงิน ที่จะทําหนาที่ในการ

สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได โดยใหบริษัทระบุไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําปวากรรมการตรวจสอบ

รายใดเปนผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นตองระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติ

ของกรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพยฯดวย 

ขอบเขตและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

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

การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) และมาตรการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ (Anti-Corruption) ทีเ่หมาะสม

และมีประสทิธผิล และพจิารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพจิารณา

แตงตัง้ โยกยาย เลกิจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนวยงานอืน่ใดทีร่บัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตงตัง้ และเลกิจางบคุคลภายนอกซึง่มคีวามเปนอสิระเพือ่ทาํหนาทีเ่ปนผูสอบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลาวตองลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยตอไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมาตรการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของ ตลาดหลกัทรพัย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา แตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัการเสนอชือ่และอนมุตัแิตงตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยกาํหนดวาระการดาํรงตําแหนงดงันี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ป และสามารถไดรับเลือกตั้งเขามาใหมได

2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ป และสามารถไดรับเลือกตั้งเขามาใหมได

 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอไตรมาสละครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ป) โดยรวมประชุมกับฝายบัญชี ผูตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก และเพื่อความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ในการประชุมทุกครั้งจะไมมีกรรมการบริหาร

เขารวมประชมุ แตอยูภายใตการรบัรูของกรรมการบรหิาร นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษทัไดบรรจวุาระการรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบไวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส

โปรดดสูรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในหวัขอ “สรปุผลการเขารวมประชมุของคณะกรรมการบรษัิท” 

(จ) เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง วาระการดํารงตําแหน�ง

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท 11 ธันวาคม 2557 - ปจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท กําหนดไวดังตอไปนี้

1. เปนผูมีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจ เขาใจบทบาทและหนาที่ของเลขานุการบริษัท

2. มีความรูและความเขาใจในดานกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน กลต. และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ฯ ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น 

ทุมเท และสนบัสนนุการดาํเนนิงานของบรษิทั ฯ ใหบรรลวุตัถุประสงค โดยอยูภายใตหลกัการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ี

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไมนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น

5. มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

6. มีประสบการณทํางานดานเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอยางนอย 3 ป

ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัท

1. ใหคาํแนะนาํเบือ้งตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบยีบและขอบงัคับตางๆ ของบรษิทัทีค่ณะกรรมการตองทราบและ

ตดิตามใหมกีารปฏบิตัติามอยางถกูตองและสมํา่เสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในขอกาํหนดกฎหมายทีม่นียัสาํคญั

แกกรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ

3. บนัทกึรายงานการประชมุผูถอืหุน และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหมกีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุ

ผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดทําและเก็บเอกสารของบริษัท ดังตอไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

6. ดแูลใหมกีารเปดเผยขอมลูและรายงานสารสนเทศในสวนทีร่บัผดิชอบตอหนวยงานทีกํ่ากบับรษิทั ใหเปนไปตามระเบยีบ

และขอกําหนด

7. ดูแลใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกครั้ง

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม

ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจ

มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว

นอกจากนี้ บริษัทไดใหความสําคัญในการสงเสริม และเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ในระบบการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ ีในป 2562 เลขานกุารบรษิทั ไดเขารวมการอบรมทีจั่ดโดยสถาบนัตางๆ ดงัทีร่ายงานไว

ในหัวขอ “การพัฒนากรรมการและผูบริหาร” 

2. คณะกรรมการชุดย่อย
ในระหวางป 2562 บริษัทไมมีคณะกรรมการชุดยอย การปฏิบัติงานตางๆในเรื่องของการสรรหา การกําหนดคาตอบแทน 

การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

บริษัท อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติใหจัด

ตั้งกรรมการชุดยอยจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พรอมท้ังกําหนดโครงสรางองคประกอบคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

เพ่ือใหการสรรหากรรมการมีความสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการท้ัง 4 ชุด

จะเริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตป 2563 เปนตนไป ตามรายละเอียดดังนี้
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2.1 คณะกรรมการค่าตอบแทน

ขอบเขตและหนาที่ของคณะกรรมการคาตอบแทน

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑการพจิารณาคาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ 

โดยเชือ่มโยงคาตอบแทนกบัผลการดาํเนนิงานโดยรวมของบรษิทัฯ และสามารถเปรยีบเทยีบไดกบัคาตอบแทนของบรษิทัอ่ืน

ทีอ่ยูในอตุสาหกรรมเดียวกนั หรอืในอตุสาหกรรมทีใ่กลเคยีงกนั เพือ่ใหสามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีวามสามารถ 

มคีณุภาพ และศกัยภาพ ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการบรษิทัฯ เปนผูพจิารณาเพือ่ใหความเหน็ชอบกอนนาํเสนอตอทีป่ระชมุสามญั

ผูถือหุนประจําปเพื่อขออนุมัติ

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลอง

กับผลการปฏิบัติงานโดยใชเปาหมายและหลักเกณฑประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงานทั้งระยะสั้นและ 

ระยะยาว เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ

ในระหวางป 2562 คณะกรรมการคาตอบแทนยงัไมไดเริม่ปฎิบตัหินาที ่แตมกีระบวนการพจิารณาคาตอบแทนเบือ้งตน

ที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการ

ของบริษัทเปนเกณฑในการพิจารณากําหนด โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัททําหนาที่กําหนดคาตอบแทนพนักงาน

และผูบริหารของบริษัท 

2.2 คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตและหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พจิารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการทัง้ในเรือ่งของจาํนวนคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาด ประเภท 

และความซบัซอนของธรุกจิ และคณุสมบตัขิองกรรมการในดานทกัษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทีเ่กีย่วของ

กบัธรุกจิหรอือตุสาหกรรมหลกัทีบ่รษัิทดาํเนนิการอยู โดยจดัทาํเปน Board Skill Matrix ซึง่ชวยทาํใหการสรรหากรรมการ

มีความสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท

2. พจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะดาํรงตาํแหนงกรรมการอสิระใหเหมาะสม โดยความเปนอสิระอยางนอยตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

3. พจิารณาหลกัเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ดาํรงตาํแหนงกรรมการและผูบรหิาร

ระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ดกําหนดไว เสนอความเหน็ตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่นาํเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการตอไป

4. จดัทาํแผนพฒันาการฝกอบรมท่ีเกีย่วกบัการปฏิบตัหินาท่ีกรรมการและความรูทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัใหแกคณะกรรมการ

และผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

5. จัดทําแผนการพัฒนากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร

ที่มีศักยภาพใหสามารถสืบทอดตําแหนงงาน ในกรณีที่กรรมการผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง

ระหวางป 2562 คณะกรรมการสรรหายงัไมไดเร่ิมปฎิบตัหินาที ่แตเนือ่งจากอตัรากาํลังพลในปจจบุนัอยูในระดบัทีเ่หมาะสม

ตลอดจนอัตราการเขา-ออกของพนักงานและผูบริหารนอย ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูดูแลสรรหาพนักงานฝาย

ปฏิบัติการใหแตละฝายที่ตองการ คณะกรรมการบริหารเปนผูสรรหาพนักงานระดับบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่สอดคลองและสงเสริมกับกลยุทธการดําเนินงานของบริษัท 
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2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตและหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

1. พิจารณาสอบทานและนําเสนอนโยบายและแนวปฎิบัติดานการกํากับดูแลกิจการ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจที่สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณากําหนดแนวทาง ตลอดจนกํากับดูแล และติดตามเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบาย

และแนวปฎิบัติที่กําหนดไว และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ใหคาํแนะนาํและคาํปรกึษากบัคณะทาํงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหมกีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

อยางตอเนื่อง

4. พจิารณาแตงตัง้บคุลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในสวนเกีย่วของกบัการกาํกบัดแูลกิจการตามความเหมาะสม รวมทัง้กาํหนด

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค

ระหวางป 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการยังไมไดเริ่มปฎิบัติหนาที่ การกํากับดูแลกิจการในเบื้องตนพิจารณาโดย

คณะกรรมการอิสระ โดยกําหนดเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

จากนั้นคณะกรรมการอิสระไดนําเสนอแกที่ประชุมบริษัทพิจารณารับทราบตอไป

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พจิารณารายงานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และใหขอคดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้แนวทางการกาํหนด

มาตรการควบคมุ หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการบริหารจดัการความเสีย่ง เพือ่ใหมปีระสทิธภิาพ

ทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม

3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน

เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเส่ียง รวมทั้งการนําระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยางสมํ่าเสมอ

5. ใหคาํแนะนาํและคาํปรกึษากบัคณะทํางานทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารความเส่ียง รวมทัง้พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมในการ

แกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

6. พจิารณาแตงตัง้บคุลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในสวนเก่ียวของกบัการบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม รวมทัง้กาํหนด

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค

7. ผูบริหาร และ/หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง และ/หรือผูตรวจสอบภายใน 

และ/หรือผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ระหวางป 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไมไดเริ่มปฎิบัติหนาที่ การพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกร พิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัท สวนการพิจารณาความเสี่ยงระดับปฎิบัติงาน มีการกําหนดใหพิจารณาและทบทวนโดยแตละฝาย

เปนประจําทุกป
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3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารสูงสุด (CEO)
สําหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทกําหนดใหมีการจัดทําเปนประจําทุกป ปละ 

1 ครัง้ โดยเบือ้งตนเลขานกุารบรษิทัจะพจิารณาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอย

วายังคงเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันและสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบ

ใหใชแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทีจ่ดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย กอนทีจ่ะนาํเสนอตอทีป่ระชมุคณะ

กรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาความเหมาะสม จากนัน้บรษิทัจะแจกจายแบบประเมนิใหคณะกรรมการทกุทานเพือ่ประเมนิผล

การปฏิบัติงาน โดยการประเมินจะเปนการประเมินผลงานรายคณะ รายบุคคล และผูบริหารสูงสุด (CEO) สุดทายเลขานุการ

บริษัทจะเก็บรวมรวมแบบประเมินพรอมกับสรุปผลการประเมินและขอคิดเห็นตางๆเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคราวถัดไป  

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 ทีผ่านมา บรษิทัไดจดัใหมกีารประเมนิผลงาน

ของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะ คณะกรรมการชดุยอยทุกคณะ และผูบรหิารสูงสดุ (CEO) โดยบรษิทัไดแจงผลการประเมนิฯ

พรอมทัง้ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพรอมทัง้วเิคราะหผลการประเมนิเพือ่เปนการปรบัปรงุและพฒันาประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 แลว 

บริษัทมีเกณฑการประเมินผล แบงเปนดังนี้

คะแนน ระดับในการดําเนินการ

4 มีการดําเนินการดีเยี่ยม

3 มีการดําเนินการดี

2 มีการดําเนินการพอสมควร

1 มีการดําเนินการเล็กนอย

0 ไมมีการดําเนินการ

3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

3.1.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการเปนรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรปุผลการประเมนิของคณะกรรมการเปนรายบคุคล ไดคะแนนเฉล่ีย 3.54 จากคะแนนเตม็ 4 ซึง่อยูในเกณฑระดบัดี

3.1.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

3. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. เรือ่งอืน่ๆ เชน เชน ความสัมพนัธระหวางคณะกรรมการและฝายจดัการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

สรปุผลการประเมนิของคณะกรรมการเปนรายคณะ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.70 จากคะแนนเตม็ 4 ซึง่อยูในเกณฑระดบัดี

058

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําปี

 2
56

2
บร

ิษัท
 ส

หม
ิตร

ถัง
แก

๊ส 
จํา

กัด
 (
มห

าช
น)



3.1.3 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอย โดยบริษัทมีกรรมการชุดยอยชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยพิจารณาจาก 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมคณะกรรมการ

3. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชดุยอยเปนรายคณะ ไดคะแนนเฉลีย่ 3.97 จากคะแนนเตม็ 4 ซ่ึงอยูในเกณฑระดบัดี

3.2 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด)

ร่วมกันพิจารณาจาก

1. ความเปนผูนํา

2. การกําหนดกลยุทธ

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ

4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ

6. ความสัมพันธกับภายนอก

7. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร

8. การสืบทอดตําแหนง

9. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ

10. คุณลักษณะสวนตัว

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผูบริหารสูงสุด (CEO) ไดคะแนนเฉลี่ย 3.60 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี

4. การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่
การปฐมนิเทศนกรรมการใหม ดแูลและจดัการโดยเลขานกุารบรษิทั โดยนาํเสนอเอกสารและขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการ

ปฏบิตัหินาทีข่องกรรมการใหม เชน คูมอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน คูมอืการกาํกบัและดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ

ของบริษัท ขอบังคับบริษัท โครงสรางทุน โครงสรางผูถือหุน อํานาจ หนาที่ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน ขอพงึปฏบิตัทิีด่ ีกฎเกณฑตางๆทีเ่กีย่วของ รายงานประจาํป แบบ 56-1 

รวมถงึรายงานทางการเงนิยอนหลงั เพือ่ใหกรรมการเขาใจภาพรวมของผลการดาํเนนิงานและแนวทางการประกอบธรุกจิของ

กจิการ รวมท้ังเสนอหลักสตูรการอบรมกรรมการทีจ่าํเปนตอการปฏิบตัหินาท่ีและการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีหครบถวน นอกจาก

นีย้งัเสนอขอมลูสาํคญัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่เสริมสรางความรูความเขาใจในธรุกจิและการ

ดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการที่เขารับตําแหนงในบริษัทฯ เปนครั้งแรก

ระหวางป 2562 ท่ีผานมา มีกรรมการใหม 1 ทาน เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562 คือ นายธนฑิต เจริญจันทร

ซึ่งบริษัทไดดําเนินการปฐมนิเทศนกรรมการใหมครบถวนแลว 059

รายงานประจําปี 2562
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



5. แผนการสืบทอดตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาการขาดผูสืบทอดตําแหนงผูบริหารสําคัญนั้นเปนหนึ่งในความเสี่ยงที่บริษัทจะตองเตรียม

มาตรการรองรับ เน่ืองจากจะมีผลกระทบท่ีสําคัญตอบริษัทในเรื่องความตอเนื่องในการบริหารงาน โดยเฉพาะในตําแหนง

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงอื่นๆ และเพื่อใหการสานตอและการดําเนินกิจการภาย

ในเปนไปอยางราบรืน่ ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารทกุป จะมกีารทบทวนแผนการสบืทอดตาํแหนงผูบรหิารโดยการเตรยีม

ความพรอมในดานตางๆ เชน การจดัโครงสรางอาํนาจดาํเนนิการตามลาํดบัขัน้ การกระจายอาํนาจความรบัผดิชอบใหผูบรหิาร

ระดบักลางและระดบัสงูมากขึน้ รวมถึงแผนการฝกอบรมในหวัขอทีจ่าํเปน เพือ่เตรยีมความพรอมและพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ที่จะสืบทอดตําแหนงตอไป

อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา ที่ประชุมมีมติ

ใหจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ดงันัน้ตัง้แตป 2563 เปนตนไป คณะกรรมการสรรหาจงึมีหนาทีส่นับสนนุคณะกรรมการบรษิทั

ในการพัฒนาและพิจารณาผูที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ใหสอดคลองเหมาะสม

กับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป 

6. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
บริษัทไดเปดเผยนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การติดตามและประเมินผล และ การรายงานเบาะแสเกี่ยวกับเกี่ยว

กับการกระทําผิด (Whistle Blowing) ไวแลวในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” หัวขอยอยที่ 2.2 “การตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น” 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทกําหนดใหกรรมการใหมทุกทานที่เขารับตําแหนงตองผานการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และไดรบัการอบรมความรูตางๆจากหนวยงานทีเ่กีย่วของอยางสมํา่เสมอ เพือ่เปนการ

พัฒนาศักยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานแจงหลักสูตรการอบรมตางๆ สําหรับการ

พฒันาศกัยภาพของผูบรหิารนอกเหนอืจากการสงไปอบรมกบัหนวยงานภายนอกแลว บรษัิทยงัจดัใหมโีครงการพฒันาผูบริหาร

เปนประจาํทุกป เพือ่ใหผูบรหิารทกุทานไดมกีารพฒันา และเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานอยางตอเนือ่ง รวมทัง้สามารถนาํ

ความรูตางๆมาใชไดอยางเหมาะสมและเกดิประโยชนแกบรษัิท โดยคณะผูบรหิารระดบัสงูจะพจิารณาหวัขออบรมใหเหมาะสม

กับสภาวะการณของบริษัทในแตละป 
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ในป 2562 ที่ผานมา กรรมการและผูบริหารทุกทานไดเขารวมอบรม พัฒนา และทบทวนความรูอันจะเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผูบริหาร ดังนี้ 
ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง หลักสูตรที่อบรมป� 2562

1. นายวินยั วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ - แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
2. นางอบุล เอกะหติานนท รองประธานกรรมการ และ 

ประธานกรรมการบรหิาร
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
3. นายสุรศักดิ ์เอบิสิรสิขุ กรรมการ 

กรรมการผูจดัการ
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ - แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก

5. นายทัยด ีวิศวเวช กรรมการ - แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
6. นางปทมา เลาวงษ กรรมการ 

รองกรรมการผูจดัการ (สาํนกังาน)
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาทตลอดจน

แนวโนมเศรษฐกิจโลก
7. นายธนฑติ เจรญิจนัทร

    (เริม่ 1 ส.ค. 62)

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- UP DATE ภาษทีีส่าํคัญป2562 และประเด็นปญหาภาษีตางๆ

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงนิ

- บทบาทของผูสอบบญัชตีอการประเมินความเสีย่งและการตรวจสอบ

IT application control

- Accounting Technical Excellence 2019

- Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุนที ่8

- คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบัญชี
8. นางวีระวรรณ บญุขวญั กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท ตลอดจน

แนวโนมเศรษฐกิจโลก
9. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณกิ กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
10. นายธรรมกิ เอกะหิตานนท ผูชวยกรรมการผูจดัการ (โรงงาน) - แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
11. นายจีระวุฒ ิเลาวงษ ผูชวยกรรมการผูจดัการ (โรงงาน) - แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก

- STORYTELLING FOR LEADERS
12. นายจิรศักย พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูชวยกรรมการผูจดัการ (โรงงาน) - แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก
13. นางสาวกัญญา วภิาณรุตัน ผูอาํนวยการฝายบญัชแีละการเงนิ 

และเลขานกุารบรษิทั
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก

- การบัญชเีงนิลงทนุในบริษทัรวมบริษทัยอยและกิจการรวมคา

- Transfer pricing ป 62

การกําหนดราคาโอนระหวางบริษัททีมี่ความสมัพันธกัน รุน 2

- Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019
กรรมการทานท่ีลาออกระหวางป
1. นายโกมนิทร ล้ินปราชญา

    (ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 62)

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- แนวโนมเศรษฐกิจไทย ราคาเหลก็ในตลาดโลก คาเงนิบาท

ตลอดจนแนวโนมเศรษฐกิจโลก

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผานมาของกรรมการและผูบริหารใน “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร”

061

รายงานประจําปี 2562
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



8. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

1.1 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

สอดคลองกบัขอบเขตหนาทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบรษิทั ซ่ึงเปนอตัราทีส่ามารถ

เทียบเคียงไดกับอัตราการจายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน

หรอือยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกนักบับรษิทั ทีร่วบรวมโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย คาตอบแทนกรรมการ

ประจาํปจะกาํหนดอตัราและถกูทบทวนโดยฝายจดัการ และเพือ่ใหเปนไปตามหลักการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ี

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกลาว ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 โครงสรางคาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน และคาเบ้ียประชุม จากการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมไดมีมติเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการ ซ่ึงเปนอัตราเดิมตั้งแตป 2560 ดังแสดงในตารางดานลาง และไดอนุมัติวงเงินสําหรับคาตอบแทน

กรรมการดังกลาวรวม 9 ทาน ท่ีวงเงินไมเกิน 6.0 ลานบาท/ป ทั้งนี้บริษัทไมมีการใหสิทธิประโยชนอื่นแก

กรรมการนอกเหนือจากที่ไดระบุไวขางตน

 ตําแหน�ง
ป� 2562 (อัตราเดิมตั้งแต�ป� 2560)

ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) ค�าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธาน 60,000 10,000

กรรมการ 10,000 10,000

2. คณะกรรมการบริหาร

ประธาน 50,000 -

กรรมการ 30,000 -

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 20,000 10,000

กรรมการ 15,000 10,000
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ระหวางป 2562 (รอบวาระการดาํรงตาํแหนงตัง้แตเดอืนเมษายน 2562 – มนีาคม 2563) บริษทัจายคาตอบแทนกรรมการ

เปนจาํนวนทัง้สิน้ 5.08 ลานบาท ซึง่ไมเกนิวงเงนิทีไ่ดรบัการอนมัุติจากทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2562 โดยมรีายละเอยีด

ของคาตอบแทนกรรมการจําแนกเปนรายบุคคลดังนี้

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน�ง

ค�าตอบแทนประจาํตาํแหน�ง ค�าเบีย้ประชุม

รวมทัง้หมด
คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

อสิระ

1. นายวินยั วทิวสัการเวช ประธานกรรมการ

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

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

3. นายสุรศกัดิ ์เอบิสริิสขุ กรรมการ 120,000 360,000 - 70,000 -  550,000 

4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 120,000 360,000 - 70,000 -  550,000 

5. นายทยัดี วศิวเวช กรรมการ 120,000 360,000 - 60,000 -  540,000 

6. นางปทมา เลาวงษ กรรมการ 120,000 360,000 - 70,000 -  550,000 

7. นายโกมนิทร ลิน้ปราชญา

    (ถงึวนัที ่31 ก.ค. 62)

กรรมการอสิระ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

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

8. นายธนฑติ เจรญิจนัทร

    (ตัง้แตแ 1 ส.ค. 62)

กรรมการอสิระ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

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

9. นางวีระวรรณ บญุขวญั กรรมการอสิระ

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

10. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณกิ กรรมการอสิระ

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

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

2. ผูบริหาร (ตามคํานิยามของตลาดหลักทรัพยฯ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง

การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554)

มีทั้งสิ้น 6 ทาน 

  คาตอบแทนผูบริหาร รวมถึงคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทกําหนด ซึ่งกําหนดเปนผลประโยชนระยะสั้น ไดแก อัตราเงินเดือนประจํา โบนัส โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน

ของบรษัิทและผลการดาํเนนิงานของผูบรหิารแตละทาน และเพยีงพอทีจ่ะดแูลและรกัษาไวซ่ึงผูบรหิารมอือาชีพทีม่คุีณสมบตัิ 

ประสบการณและความสามารถตามทีบ่รษิทัตองการ คาตอบแทนอืน่ ไดแก เงนิสะสมกองทนุสํารองเล้ียงชพีและเงนิสะสม

กองทุนประกันสังคม และผลประโยชนระยะยาว ไดแก คาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 
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รายงานประจําปี 2562
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 ในป 2562 ทีผ่านมา ผลตอบแทนสําหรบัผูบริหาร 6 ราย ทีเ่ปนตวัเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตามรายละเอยีดดานลางดงันี้

 ค�าตอบแทนผู�บริหาร
ค�าตอบแทนรวม

2561 2562

จํานวนผูบริหาร (คน) 6 6
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (ลานบาท)

- เงินเดือน และโบนัส 

- เงนิสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี และเงนิสะสมกองทนุประกนัสงัคม และ คาเผือ่ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

47.69

1.49

43.99

1.82
รวม (ลานบาท) 49.18 45.81
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
ความคุมครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (วงเงินรวมสูงสุด/ลานบาท) 100.00 100.00

คาตอบแทนอ่ืน (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง) ไดแก รถประจําตําแหนง และคาใชจายเก่ียวกับ

รถประจําตําแหนง

9. บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูรับเหมา)โดยแบงเปนดังนี้

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

สวนโรงงาน 371 373 357
สวนสํานักงาน 81 80 80
รวม 452 453 437
คาตอบแทนรวม (ลานบาท) 349.56 344.08 310.77

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบ 3 ปที่ผานมา

ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางเปนสาระสําคัญในรอบ 3 ปที่ผานมา

 

คาตอบแทนของพนักงาน

ปจจุบันคาตอบแทนพนักงาน อยูในระดับที่เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบไดกับอัตราตลาด ประกอบดวย 

1. ผลประโยชนระยะสัน้ ไดแกเงนิเดอืน คาจางแรงงาน คาลวงเวลา โบนสั และสวสัดกิารพนกังานอืน่ๆ เชน เงนิชวยเหลอืคา

คลอดบุตร เงินชวยเหลือการสมรส เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต เปนตน

2. ผลประโยชนระยะยาว ไดแก เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาเผื่อผลประโยชนหลังออกจากงาน 

การพัฒนาพนักงานและการฝกอบรม

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจายใหพนักงานตามปกติแลว เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทํางาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอโดยเนนการฝกอบรม ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหการ

ฝกอบรมพนักงานภายในบริษัท และ การสงพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวขอเรื่องตางๆที่เกี่ยวของตามสายงาน

ในป 2562 พนักงานของบริษัทมีช่ัวโมงการเรียนรูพัฒนาผานการอบรมเฉล่ียประมาณ 2.39 ชั่วโมงตอคนตอป และ

มีคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด 0.59 ลานบาท

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

ไมมี

โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตอพนักงานในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขอยอย “ผูมีสวนไดเสีย

ขอ งกิจการ”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และมีวิสัยทัศนวา หากบริษัทตองการที่จะสรางมูลคาเพิ่ม เติบโตและประสบความสําเร็จ

อยางยั่งยืน บริษัทควรดําเนินธุรกิจ ควบคูกับการใสใจดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอม ภายใตหลักจริยธรรม การกํากับและ

ดูแลกิจการที่ดี และการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยตั้งแตป พ.ศ. 2517 คือ ดํารงอยูภายใตหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 

บนเงือ่นไข “ความรู” และ “คณุธรรม” โดยนาํมาบรูณาการกบัหลกัจรรยาบรรณธรุกจิและนโยบายการดาํเนนิงานของบรษิทั 

ผานกิจกรรมที่จัดทําขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า

ให�เกิดประโยชน�สูงสุด คำนึงถึงผลกระทบและ

การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

วางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอน

มีการตัดสินใจอย�างรอบคอบ

โดยพ�จารณาจากเหตุ

ป�จจัย และข�อมูลที่เกี่ยวข�อง

ตลอดจนผลท

ี่คาดว�าจะเกิดข�้น

มีความพร�อมที่จะ

จัดการต�อการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล�อมทั้งภาย

ในและภายนอก

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ�มกัน

ความรู�
สร�างองค�ความรู�องค�กร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง

คุณธรรม
ดําเนินธุรกิจด�วยหลักจริยธรรม

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ต�อต�านการทุจริต
คอรัปชั่น คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล�อม 

เพื่อการเติบโตอย�างยั่งยืน
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แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท

เศรษฐกิจ

- Profit

- ปรับปรุงเครื่องจักร ทําใหสามารถเพิ่มกําลังการผลิตจาก 8 ลานใบตอป เปน 10 ลานใบตอป

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

- พัฒนากระบวนการผลิต ไดแก การใช Robot ในการเชื่อมสปด, นําระบบ barcode

มาใชในกระบวนการรับเขาวัตถุดิบ, ขยายพื้นที่หองตรวจสอบคุณภาพ และลานจัดสงสินคา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความสูญเสีย สงผลใหลดตนทุนการผลิตได

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ไดแก RFID / Barcode / QR code cylinder tracking,

ถังแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 200 kg, 250 kg และ 300 kg,

ถังแกสปโตรเลียมเหลวติดลอขนาด 40 และ 100 ปอนด

- สนับสนุนการฝกอบรมของพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการทํางาน

- ศึกษาความเปนไปไดในการขยายการลงทุนทั้งในดานภูมิศาสตร และ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง

เพื่อความเติบโตอยางยั่งยืน

- ติดตามขอมูลขาวสารเพื่อใหสามารถปรับตัวได ทันตอเหตุการณ ทั้งในดานสังคม เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเมืองและกฎระเบียบของประเทศตางๆ

สังคม

- People

- ดําเนินธุรกิจดวยหลักจริยธรรม มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

โดยบริษัทไดรับการรับรองตออายุสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต

- พัฒนาและดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใหพนักงานมีสมดุลที่ดีระหวางการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว

- ระบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา และระบบการรับขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย

- กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

- สนับสนุนกิจกรรมที่รวมสรางสรรคสังคมและชุมชนสัมพันธ

- เปดเผยขอมูลตอสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกตอง โปรงใส เพียงพอตอการตัดสินใจ

และเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

- กําหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

สิ่งแวดลอม

- Planet 

 - คิดคน วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

- นํานโยบายการจัดการดานสิ่งแวดลอม ที่บริษัทไดรับการรับรอง ISO 14001:2015

มาดําเนินการอยางตอเนื่อง 

- มีการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และปองกันไมใหปนเปอนไปกับสิ่งแวดลอม

- นําระบบบําบัดอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber) มาใชในกระบวนการผลิต เพื่อไมใหมี

การปลอยควันและฝุนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปสูอากาศ

- มีการจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

- ปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
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1. ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียเหลาน้ัน

ในจรรยาบรรณธรุกิจ ซึง่เผยแพรใหพนกังานทกุคนไดรบัทราบตัง้แตเริม่ทาํงานกบับรษิทั พรอมท้ังดแูลผูมสีวนไดเสยีตามสทิธิ

ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สรุปไดดังนี้

ผู�มีส�วนได�เสีย สรุปจรรยาบรรณต�อผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ

ผูถือหุน บรษัิทมุงมัน่ทีจ่ะดาํเนนิธรุกิจอยางเตม็ความสามารถ ซือ่สตัย สุจรติ โปรงใส โดยคาํนงึถงึผลประโยชน

ของบริษัทเปนสวนรวม ตลอดจนใหความเปนธรรมแกผูถือหุนทุกราย เพื่อสรางความเจริญมั่นคง

และสรางความเจริญกาวหนาแกบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการใหผลตอบแทนและการเติบโต

อยางยั่งยืนของบริษัท

คูคาและเจาหนี้ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหน้ีอยางเครงครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติตอทุกฝายอยาง

เสมอภาคและเปนธรรม บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย มีการกําหนด

ระเบียบในการจัดหาและดําเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา 

สนับสนุนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

คูแขง แขงขันทางการคาในกรอบกติกาที่เปนธรรม ไมทําลายชื่อเสียง หรือวาราย รวมกันพัฒนาและ

ผลักดันใหตลาดเติบโต และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับดวยวิธีที่ไมชอบธรรม 

ลูกคา ผลติสนิคาทีม่คีวามปลอดภยั เปนมติรตอส่ิงแวดลอม และคุณภาพตรงตามมาตรฐานทีก่าํหนด ใหขอมลู

สนิคาทีถ่กูตอง ครบถวน จดัสงตรงเวลา และ ดาํเนนิการแกไขตอขอเรยีกรองของลูกคาอยางรวดเร็ว

และยดืหยุน เพือ่ใหลกูคามคีวามพึงพอใจตอสนิคาและบรกิารสงูสุด

พนักงาน* เคารพสิทธิมนุษยชน สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสมํ่าเสมอตาม

ความสามารถ และทักษะของแตละคนดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อใหพนักงานเติบโต

ไปพรอมกับบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

และสวสัดภิาพของพนกังานอยางเครงครดั พรอมดแูลเรือ่งคณุภาพชวีติของพนกังาน ความปลอดภยั 

สภาพแวดลอม ความมั่นคงในการทํางาน และสุขภาพที่ดีแกพนักงาน

สงัคมและสิง่แวดลอม ใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดผลกระทบที่เกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม บริหารจัดการของเสียและมลภาวะ

ทางอากาศ ดูแลสรางสรรคสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด

หมายเหตุ : *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจางพิเศษ
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2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน แบงเปนหลักการสําคัญดังนี้

2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรมตอทุกฝาย ดังนี้

· ปฏบิตัติอคูคาและเจาหนีอ้ยางเสมอภาคและเปนธรรม และตัง้อยูบนพ้ืนฐานของการไดรบัผลตอบแทนทีเ่ปนธรรม

ตอทัง้สองฝาย

· ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงือ่นไขขอตกลงท่ีมตีอคูคาและเจาหนีอ้ยางเครงครดั กรณทีีไ่มสามารถปฏบิติัได ใหรบีดาํเนนิ

การเจรจากบัคูคาและเจาหนีล้วงหนา เพือ่รวมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไขและปองกนัปญหาตลอดจนความเสียหาย

ทีอ่าจเกิดขึน้

· ใหขอมลูทางการเงนิทีถ่กูตอง ครบถวนตามความเปนจรงิ และตรงเวลาแกเจาหนีอ้ยางสมํา่เสมอ

· ไมเรยีก ไมรบั หรือไมใหผลประโยชนใดๆทีไ่มสุจรติกบัคูคาหรอืเจาหนี ้ตลอดจนดําเนนิการทกุวถิทีางทีจ่ะปองกนัไมให

เกิดปญหาการตดิสนิบน จนเกิดผลเสยีหายตอบรษิทั

· แขงขันทางการคาในกรอบกติกาทีเ่ปนธรรม

· ไมทาํลายช่ือเสยีงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวราย หรอืกระทาํการใดๆโดยปราศจากความจรงิและไมเปนธรรม

· ไมแสวงหาขอมูลทีเ่ปนความลบัของคูแขงดวยวธิกีารทีไ่มสุจริต ผิดกฎหมาย

· สนบัสนนุนโยบายตอตานการคอรรปัชัน่ทกุรปูแบบ

· พนกังานตองไมลวงละเมดิทรพัยสนิทางปญญาหรอืลิขสิทธิใ์ด ๆ เชน คดัลอก ทาํซํา้ ดดัแปลง เผยแพรผลงานตาง ๆ

รวมไปถงึซอฟตแวรคอมพวิเตอร สาํหรบัพนกังานทีล่วงละเมดิทรพัยสนิทางปญญาหรอืลขิสทิธิใ์ด ๆ มคีวามผดิทาง

วนิยัและตามกฎหมาย 

นอกจากน้ีบริษัทยังหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เวนแตการทํา

รายการนัน้จะเปนไปเพือ่ประโยชนสงูสุดของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดเปดเผยรายการทีอ่าจกอใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชนไวครบถวนแลวในหัวขอ “รายการระหวางกัน”

2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บรษิทัไมยอมรับการทจุรติคอรรปัช่ันใดๆทัง้สิน้ โดยครอบคลมุถงึธรุกจิและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทกุ

หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกันนี้บริษัทไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหเปนไปตาม

นโยบายน้ี และบรษิทัจะสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัอิยางสมํา่เสมอ เพือ่ใหสอดคลองกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน 

 

 คํานิยามตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

การทจุรติคอรรปัช่ัน หมายถึง การกระทาํเพือ่แสวงหาผลประโยชนทีม่ชิอบดวยหนาทีห่รอืดวยกฎหมาย เพือ่เอือ้ประโยชน

ใหแกตนเอง พวกพองและ/หรือผูอื่น โดยการเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับสินบน 

การชักจูงสูการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางออม การทําหลักฐานเท็จ การนําทรัพยสินของบริษัท

ไปใชสวนตัว การกระทําในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน 

การชวยเหลอืทางการเมอืง หมายถงึ การชวยเหลอืดานการเงนิหรอืชวยเหลอืในรปูแบบอืน่เพือ่สนบัสนนุกจิกรรม

ทางการเมือง การชวยเหลือดานการเงิน เชน การใหกูเงิน การบริจาคเงิน การชวยเหลือในรูปแบบอื่น เชน การให

สิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาสงเสรมิสนบัสนนุพรรคการเมอืง การซือ้บตัรเขาชมงานทีจั่ดเพือ่ระดมทนุหรอืบรจิาค

ใหพรรคการเมอืง การใหพนกังานลาหยดุ หรอืเปนตวัแทนบรษัิทเพือ่รวมดาํเนินการเกีย่วกบัการรณรงคทางการเมอืง 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญของแตละทองถิ่น

ซึง่อาจมีการใหของขวัญ และใหหมายความรวมถงึโอกาสในการแสดงความยนิด ีการแสดงความขอบคณุ การตอนรบั 

การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 

พนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจางพิเศษ

 แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไมยอมรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

ทั้งทางตรงและทางออม 

2. บริษัทกําหนดแนวทางการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีความเส่ียงตอการทุจริตคอรรัปชั่น ใหกรรมการ

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังตอไปนี้

2.1 การชวยเหลือทางการเมือง

- ตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และไมไดถูกนําไปใชเพื่อการทุจริตคอรรัปชั่น

- ใหจดัทาํเอกสารระบชุือ่ผูรบัความชวยเหลอื วตัถปุระสงคของการใหความชวยเหลอื รายละเอยีดกจิกรรม

และคาใชจายตางๆ และแนบเอกสารสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ นําเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ 

- บรษิทัเคารพในสทิธสิวนบคุคลในการมสีวนรวมหรือสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืงตางๆ ของพนกังาน

เปนการสวนตัว โดยตองกระทํานอกเวลางาน ไมแอบอางชื่อเสียงและไมใชทรัพยสินของบริษัทใน

การกระทําดังกลาว

- หามผูบังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโนมนาว ดวยวิธีใดๆ ที่ทําใหพนักงานและผูใต

บงัคบับญัชาเขารวมในกจิกรรมทางการเมอืงทกุประเภท และหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบั

การเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางานอันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล

- บริษัทใหเงินบริจาคการกุศล เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรม

การศึกษา โดยเงินบริจาคตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และไมไดถูกนําไปใชเพื่อการ

ทุจริตคอรรัปชั่น 

- การขอเบิกเงินบริจาค ใหจัดทําเอกสาร ระบุชื่อผูรับเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคของการบริจาค และ

แนบเอกสารสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบอํานาจดําเนินการ

- ผูขอเบกิเงนิบรจิาค ตองตดิตามหลักฐานการรบัเงนิบรจิาค เพือ่ใหมัน่ใจวาเงนิบรจิาคถกูสงมอบใหผูรบั

ครบถวน และใหนาํสงหลกัฐานประกอบใหฝายบญัชกีารเงนิตรวจสอบตามทีก่าํหนดในรายการเอกสาร

สําหรับใชเบิกเงินบริจาค ใหครบถวน

2.3 เงินสนับสนุน 

- บริษัทใหเงินสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงคในการสรางชื่อเสียง กระชับความสัมพันธทางธุรกิจ โดยเงิน

สนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย ไมถูกนําไปใชเพื่อการทุจริตคอรรัปชั่น 

- การขอเบกิเงนิสนบัสนนุ ใหจดัทาํเอกสาร ระบชุือ่ผูรบัเงนิ จาํนวนเงนิ วตัถปุระสงคทางธรุกจิ และแนบ

เอกสารสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบอํานาจดําเนินการ

- ผูขอเบิกเงินสนับสนุน ตองติดตามหลักฐานการรับเงินสนับสนุน เพื่อใหม่ันใจวาเงินบริจาคถูกสงมอบ

ใหผูรบัครบถวน ถูกนาํไปใชตามวตัถปุระสงค และใหนาํสงหลักฐานประกอบใหฝายบญัชกีารเงนิตรวจสอบ

ตามที่กําหนดในรายการเอกสารสําหรับใชเบิกเงินสนับสนุนใหครบถวน
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2.4 การใหหรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 

- กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน ไมขอ ไมเรยีกรอง และใหส่ิงของ หรอืผลประโยชนอ่ืนใด แกผูท่ีมีหนาท่ีเกีย่วของ

กับบรษิทั เวนแตเปนการใหหรอืไดรบัตามขนบธรรมเนยีมประเพณขีองทองถิน่ หรือจารตีทางการคา 

- สิง่ของทีร่บัหรอืใหควรมีมลูคาไมเกินทีก่าํหนดไวในอาํนาจดาํเนนิการของบรษิทั ไมเปนเงนิสดหรอืเทยีบเทา

เงนิสด ไมใชสิง่ผดิกฎหมาย และไมนาํไปสูการทจุรติคอรรปัช่ัน 

- กรณทีีไ่มสามารถปฏเิสธและจะตองรบัส่ิงของมลูคาเกนิกวาทีก่าํหนด ใหพนกังานจดัทาํแบบรายงานการรบั

ของขวัญ แจงผูบงัคบับญัชาตามสายงานรบัทราบ และสงมอบสิง่ของพรอมแบบรายงานฯ ใหฝายบรหิาร

ทรพัยากรบคุคลเพือ่ดาํเนนิการตามความเหมาะสม 

- บรษิทัใหการเลีย้งรบัรอง เพือ่วตัถปุระสงคทางธรุกจิ รกัษาสัมพนัธภาพอนัดรีะหวางบรษิทักบัผูทีเ่กีย่วของ

ในการประกอบธุรกจิ 

- การขอเบิกคาเลี้ยงรับรอง ใหจัดทําเอกสาร ระบุชื่อผูรับเงิน จํานวนเงิน วัตถุประสงคทางธุรกิจ และ

แนบเอกสารสาํคญัทีใ่ชประกอบการตดัสนิใจ นาํเสนอผูมอีาํนาจอนมุตัติามระเบยีบอาํนาจดาํเนนิการ

และผูขอเบิกตองนาํสงหลกัฐานประกอบการจายใหฝายบญัชกีารเงนิตรวจสอบตามขัน้ตอนการเบกิ-จายเงนิ

2.5 คาอํานวยความสะดวกและสินบน 

- บริษัทไมจายและไมรับเงินคาอํานวยความสะดวก คาสินบน ในการดําเนินการทางธุรกิจที่เกิดข้ึน

โดยตรงหรอืเกดิขึน้โดยผานบคุคลทีท่าํหนาทีแ่ทนบรษิทั ทีป่รกึษา นายหนา คูสัญญา คูคา หรอืตวักลาง

ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของบริษัทโดยตรง 

- พนกังานตองหลกีเลีย่งกจิกรรมทีอ่าจนาํไปสูหรอืสือ่วาบรษิทัไดจายหรอืรบัคาอํานวยความสะดวกหรอื

เงินใหสินบน

- หากพนักงานไดรับการรองขอใหจายเงินในนามของบริษัท พนักงานควรขอใบเสร็จซ่ึงมีรายละเอียด

เหตุผลในการจายเงิน หากพนักงานมีขอสงสัย ขอกังวล หรือคําถามใดๆ เกี่ยวกับการจายเงินน้ันควร

แจงผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบ 

2.6 การจัดซื้อจัดจาง

- ตองระบวุตัถุประสงคของการจดัซือ้จดัจางอยางชดัเจน นาํเสนอใหผูบงัคบับญัชาตามสายงานพิจารณา

ความเหมาะสม และการอนุมัติตองเปนไปตามอํานาจดําเนินการของบริษัท

- มีการเปรียบเทียบราคาจากผูขาย/ผูใหบริการ อยางโปรงใสและเปนธรรมตอทุกฝาย

- บรษัิทไมมนีโยบายเรยีกหรือรบั เสนอหรอืให ผลประโยชนทางการเงนิหรอืผลประโยชนอืน่ใดแกผูขาย/

ผูใหบริการ เพือ่ทีจ่ะรบัสิง่ของ/บรกิารทีไ่มไดคณุภาพมาตรฐานตรงตามคาํส่ังซ้ือหรือขอตกลง ในกรณทีี่

พบเหตกุารณดังกลาวใหพนกังานแจงผูบงัคับบญัชาและสวนจดัซ้ือทราบทนัที เพือ่หาทางแกไขรวมกนั

3. จัดใหมีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง ตลอดจนจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 

- รายการบันทึกบัญชีตางๆ ตองมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอง มีการระบุรายการจาย การซ้ือขาย

การจัดการสินทรัพย วัตถุประสงคการทํารายการที่ชัดเจน ไมมีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสาร

ที่เกี่ยวของเพื่อปดบังรายการธุรกรรมที่แทจริง 

- มีกระบวนการสอบยันขอมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือขอมูลในระบบสารสนเทศมากกวาหนึ่งหนวยงาน 

ทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 
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4. จัดใหมีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะทอน

ใหเห็นถึงความมุงมั่นของบริษัทตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- มกีารตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม และ/หรอืตรวจสอบอยางใดอยางหนึง่เกีย่วกับ ทดสอบขอสอบจติวทิยา 

หรอืตรวจสอบบุคคลอางองิ เพือ่ใหแนใจในเบือ้งตนวาบคุคลทีบ่รษิทัจะพจิารณารบัเปนพนกังานนัน้ มคีวาม

ประพฤติและมีทัศนคติที่ดี

- สนบัสนนุและสงเสรมิการใหความรูดานการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่แกกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน

อยางทัว่ถงึ เพือ่สงเสรมิความซ่ือสตัย สุจรติ และรับผดิชอบในการปฏิบตัติามหนาทีค่วามรบัผดิชอบ โดยสือ่ให

เหน็ความมุงมัน่ของบรษัิทวา การทจุรติคอรรปัชัน่เปนสิง่ทีผ่ดิยอมรบัไมได และปลกูฝงจนเปนวฒันธรรมองคกร 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตองมีความเหมาะสม และเปนธรรมตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

- ไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชั่นแมวาการกระทํานั้น

จะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน บุคคล

ผูทําหนาที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหนา คูสัญญา คูคา เพื่อการนําไปปฏิบัติ ดังนี้

การสื่อสารภายใน 

- ใหพนกังานทราบนโยบายและแนวปฏิบตัเิร่ืองการตอตานทจุรติคอรรัปชัน่ผานการอบรม หรอืตดิปายประกาศ

หรือแจกจาย และจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลของบริษัท (E-Document)

- ใหกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังาน ลงนามยอมรบัการนาํนโยบายตอตานการทจุรติคอรรปัช่ันไปปฏิบัตอิยาง

เปนลายลักษณอักษร

การสื่อสารภายนอก 

- จัดทําเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนเอกสารแนบทายสัญญา

ระหวางบริษัทกับบุคคลผูทําหนาที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหนา คูสัญญา คูคา

- เผยแพรไวในเว็บไซดของบริษัท ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. ผูทีก่ระทาํการทจุรติคอรรปัชัน่ถอืเปนการกระทาํผดิจรรยาบรรณบรษิทั จะไดรบัการพจิารณาโทษทางวนิยัตาม

ระเบยีบขอบงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานท่ีบรษัิทกาํหนด หรืออาจถกูยกเลิกสัญญาจางและอาจไดรบัโทษตามกฎหมาย

หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

7. จดัใหมีชองทางท่ีปลอดภยัและสามารถเขาถึงได เพือ่ใหพนกังานและบคุคลอืน่ๆ ขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏบิติั

ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือรองเรียน โดยมั่นใจไดวาผูแจง

จะไดรับการคุมครองอยางเหมาะสม และจัดใหมีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ไดรับแจง ดังนี้
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การขอคําแนะนํา 

หากผูใดมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น สามารถ

ปฏิบัติได ดังนี้

1. ขอคําปรึกษากับ “ผูจัดการสวนบริหารทรัพยากรบุคคล”

• โทรศัพท 02-895-4139 

• สงจดหมายทางไปรษณียตามที่อยูบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

• สงจดหมายใสในกลองรับความคิดเห็น

2. ผูขอคาํแนะนาํสามารถเลอืกทีจ่ะไมเปดเผยตนเองได แตอยางไรกต็ามการระบชุือ่ผูขอคาํแนะนาํ จะทาํใหสามารถ

สื่อสารขอแนะนําตอบกลับถึงผูขอคําแนะนําไดโดยตรง และรวดเร็ว 

การแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือร้องเรียน 
หากผูใดมเีบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติคอรรปัชัน่ การกระทาํผดิกฎหมาย จรรยาบรรณธรุกจิ หรอืพบเหน็ระบบการ

ควบคมุภายในทีบ่กพรองของบรษิทัซ่ึงอาจเปนเหตใุหเกดิความเสีย่ง/ความเสยีหายตอการดําเนนิธรุกจิ สามารถแจง

เบาะแสมายงับรษิทัไดโดยตรงถงึประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการ

ตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 

1. สงจดหมายทางไปรษณีย มาตามท่ีอยูบริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. สงจดหมายอิเล็กโทรนิกสมาที่ Email : cs@smpcplc.com

การแจงเบาะแสหรือรองเรียนตองใชถอยคําสุภาพ และควรมีรายละเอียด ช่ือ-นามสกุลของผูถูกรองเรียนและ

ผูรองเรียน ขอเทจ็จรงิเก่ียวกบัการกระทาํผิด พยานหลกัฐานทีเ่พยีงพอและแสดงใหเหน็ถงึการกระทาํผดินัน้ๆ และ

กรณีบริษัทมีหลักฐานวาผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนมีเจตนาไมสุจริต หากเปนพนักงานจะถูกดําเนินการสืบสวน

สอบสวนเพือ่พจิารณาลงโทษตามระเบยีบของบรษิทั หากเปนบคุคลภายนอกและสงผลใหบรษิทัไดรบัความเสียหาย 

บริษัทอาจพิจารณาดําเนินคดีกับผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนดวย

บริษัทได้กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้
1. บริษัทจะเก็บขอมูลเก่ียวกับผูแจงเบาะแสหรือรองเรียนเปนความลับและเปดเผยเทาที่จําเปน เพื่อคํานึงถึงความ

ปลอดภยัและปองกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอผูแจงเบาะแสหรือรองเรยีน (กรณผูีแจงเบาะแสหรอืรองเรยีน

ไมเปดเผยชื่อ-สกุล จะตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฎชัดแจงเพียงพอที่แสดงใหเห็นถึง

การกระทําทุจริตคอรรัปชั่น หรือการกระทําผิดตามที่แจง)

2. ผูแจงเบาะแสหรือรองเรียนสามารถรองขอใหคุมครองไดตามความจําเปนและเหมาะสม

3. ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เปนธรรมและเหมาะสม
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทําดังต่อไปนี้
1. เรือ่งทีค่ณะกรรมการสอบสวนของบรษิทั รบัไวพจิารณาหรือไดวนิจิฉยัเสรจ็เดด็ขาดแลว และไมมพียานหลกัฐาน

ใหมที่เปนสาระสําคัญเพิ่มเติม

2. เรื่องที่ผูถูกรองเรียนพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัท นานเกินหาป

3. เรือ่งทีไ่มระบพุยานหลกัฐานหรอืระบพุฤตกิรรมการกระทาํการทจุรติคอรรปัชัน่ทีช่ดัแจงเพยีงพอทีจ่ะดาํเนนิการ

สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงได

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ไดรับจากชองทางดังกลาว เพื่อสรุปขอเสนอแนะและ

ประเดน็ตางๆ ทัง้หมด เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณาดาํเนนิการ และบรษัิทมหีลกัเกณฑในการตัง้คณะ

กรรมการสอบสวน เพือ่ใหเกดิกระบวนการยตุธิรรมในการพจิารณาสอบสวน และการพจิารณาลงโทษผูกระทาํความผดิ

แตกรณีท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดแจงเพียงพอวาผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนแจงเรื่องโดยเจตนาไมสุจริต อาจตอง

ไดรับโทษตามแตละกรณี ดังนี้

1. หากเปนพนกังานจะถกูดาํเนนิการสบืสวน สอบสวนเพือ่พจิารณาลงโทษ ตามระเบยีบขอบงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน

ของบริษัท

2. หากเปนบุคคลภายนอกและสงผลใหบริษัทไดรับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับ

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนดวย

การรักษาความลับ
ขอมูลซึ่งไดมาจากผูแจงเบาะแสหรือรองเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไวเปนความลับและไมเปดเผยใดๆ ทั้งส้ินตอ

ผูไมมสีวนเกีย่วของ เวนแตกรณทีีม่คีวามจาํเปนในขัน้ตอนของการสบืสวนหาขอเทจ็จรงิ สอบสวน ฟองรองดาํเนนิคดี

เปนพยาน ใหถอยคํา หรือใหความรวมมือใด ๆ ตอศาล หรือสวนราชการที่มีอํานาจตามกฎหมาย

2.3 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษทัดาํเนนิธรุกจิโดยเคารพตอกฎหมาย พรอมกบัสนบัสนนุและสงเสรมิสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานอยางเครงครดั โดยไมมี

การเลือกปฏบิตั ิแบงแยก เช้ือชาต ิศาสนา เพศ สงัคม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง โดยกาํหนดไวในจรรยาบรรณธรุกจิ ดงันี้

• ใหผลตอบแทนทีเ่ปนธรรม เหมาะสมตามความรูความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏิบตังิานของพนกังานแตละคน

• สงเสรมิ พฒันา เพิม่พนูความรูความสามารถและทกัษะของพนกังานใหมคีวามกาวหนาและมัน่คงในสายวชิาชพี

อยางทัว่ถึงและสม่ําเสมอ

• สงเสรมิใหพนกังานมีสวนรวมในการกําหนดทศิทางการทาํงานและการแกไขปญหาของบรษิทั

• ดแูลสภาพแวดลอมในการทาํงานใหมีความปลอดภยัตอชวีติ สุขอนามยั และทรพัยสินของพนกังาน

• การแตงตัง้และโยกยายพนกังาน รวมถงึการใหรางวลัและการลงโทษ ตองกระทาํดวยความสจุรติใจ และตัง้อยูบนพืน้ฐาน

ของความรูความสามารถ ความเหมาะสม ความถกูตอง ยตุธิรรมและความเทาเทยีมกนั

• ปฏบิตัติามกฎหมายและขอบงัคับตางๆเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดภิาพของพนกังานอยางเครงครดั

• จดัใหมรีะบบการบรหิารบคุลากรทีเ่หมาะสม หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆทีจ่ะกอใหเกดิความไมเปนธรรมและไมถกูตอง

อนัจะสงผลกระทบตอความกาวหนาและม่ันคงในอาชพีการงานของพนกังาน

• ปฏบิตัติอพนกังานบนพืน้ฐานของสทิธมินษุยชน ตลอดจนเคารพในสิทธหินาทีส่วนบคุคล
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2.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีนโยบายดังนี้

 บรษิทัดาํเนนิงานโดยยดึหลกัคณุภาพและตอบสนองความพงึพอใจของลกูคาเปนหลัก ดงัตอไปนี้

• เปดเผยขอมลูเก่ียวกบัสนิคาและบรกิารอยางครบถวน ถกูตอง เปนธรรม และทนัตอเหตกุารณแกลกูคา เพือ่ใหลกูคา

มขีอมลูเพยีงพอตอการตดัสนิใจ โดยไมปกปดหรอืบดิเบอืนขอเทจ็จรงิ

• ใหการรบัประกันสนิคาและบรกิารภายใตขอกาํหนดทีเ่หมาะสม

• สงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา อยางครบถวน ถูกตอง และตรงเวลา

ภายใตเงือ่นไขทีเ่ปนธรรม

• ไมสงมอบสนิคาและบรกิารทีค่ณุภาพตํา่กวามาตรฐานใหลูกคา

• จดัระบบและกลไกใหมกีารตอบสนองและดาํเนนิการแกไขขอรองเรยีนของลกูคาอยางรวดเรว็ ตลอดจนดแูล และปองกนั

มใิหเกิดปญหาเดิมซ้ํา

• พฒันาและหาแนวทางลดตนทนุการผลติใหตํา่ทีส่ดุอยางตอเนือ่ง โดยยงัคงรกัษาระดบัคณุภาพของสนิคาและบรกิาร

ทีไ่ดมาตรฐานไว

• แสวงหาแนวทางทีจ่ะพฒันาคณุภาพของสินคาอันจะเปนประโยชนตอลกูคาอยางตอเนือ่ง

• กรณทีีไ่มสามารถปฏบิตัติามขอตกลงกบัลูกคาได ตองรบีแจงใหลูกคาทราบลวงหนาทันท ีเพ่ือรวมกนัพจิารณาหาแนวทาง

แกไขและปองกันปญหาตลอดจนความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้

• รกัษาความลบัของลกูคาและไมนาํไปใชเพือ่ประโยชนของตนเองหรอืผูทีเ่กีย่วของโดยมชิอบ

2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดังนี้

• ดําเนินการใหทุกๆ ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทํางาน/การผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

• ปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับตํ่ากวาคามาตรฐานที่ยอมรับได

• รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่บริษัทตั้งอยู

• ตอบสนองอยางรวดเร็วและอยางมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน อันเนื่อง

มาจากการดําเนินการของบริษัท โดยใหความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

• ไมกระทําการใดๆอันจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวม

2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีนโยบาย ดังนี้

• ปลกูฝงจติสาํนกึความรบัผดิชอบตอชุมชนและสังคมสวนรวมใหเกดิข้ึนในบรษิทัและพนกังานทกุระดบัอยางตอเนือ่ง

• ดาํเนนิกิจกรรมหรอืสนบัสนนุกิจกรรมเพือ่รวมสรางสรรคสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอมอยางสมํา่เสมอ เพือ่ใหชมุชน

ทีบ่ริษัทตัง้อยูมคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน ทัง้ท่ีดาํเนนิการเองและรวมมอืกบัรฐัและชมุชน

• ไมใหความรวมมอืหรอืสนบัสนนุบุคคลใดๆทีท่าํธรุกิจผดิกฎหมาย หรอืเปนภยัตอสงัคมและความมัน่คงของประเทศ

• ปฏบัิตแิละควบคุมใหมกีารปฏบิตัท่ีิไมขดัตอกฎหมายอยางเครงครดั

• ไมกระทาํการใดๆทีจ่ะมีผลเสยีหายตอชือ่เสยีงของประเทศ

 บริษัทจัดใหมีกิจกรรมชวยเหลือสังคมและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โปรดดูการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ

สงัคมในหวัขอ “กจิกรรมบรษิทัและกจิกรรมเพือ่สงัคม”
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3. ประเด็นที่มีนัยสําคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
บริษัทไดประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่สรางผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทั้งในระยะส้ัน

และประเด็นที่มีนัยสําคัญตอความยั่งยืนของกิจการ เพือ่กําหนดเปนแนวทางใหมคีวามสอดคลองกบักลยทุธ และแผนธุรกจิ

ของกิจการซึ่งตองดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และเพื่อนําไปสูการสนับสนุนอันดีจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

บรษัิทไดศกึษาถงึลกัษณะของธรุกจิ และบรบิทแวดลอม เชน ขอกงัวล ขอหวงใย และความสนใจของผูมสีวนไดเสียทีเ่กีย่วของ

กบักจิการ จากนัน้นาํประเดน็ทัง้หมดมาพจิารณาเพือ่ใหสอดคลองกบัแนวทางเปาหมายของธรุกจิทีไ่ดกาํหนดไว อันจะเปนการ

สรางสมดุลระหวางธุรกิจและสังคม 

ดังที่ไดกลาวไปในสวนของการวิเคราะห “ปจจัยแหงความสําเร็จ” ของบริษัท ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” 

ประเด็นหลักที่เปนหัวใจและมีนัยสําคัญตอความยั่งยืนของกิจการ: สินคาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

ซึ่งหมายถึง สินคาที่ผลิตตรงตามมาตรฐานที่แตละประเทศกําหนด และผูบริโภคสามารถมั่นใจไดวาถังแกสทุกใบที่ผลิต

โดยบรษัิทและใชงานอยูนัน้ ไดผานการทดสอบทุกใบและทกุขัน้ตอนการผลติ บรษัิทไดมุงพฒันากระบวนการผลติ การควบคุม

คณุภาพวตัถดุบิ และการควบคมุคณุภาพสนิคา ใหสอดคลองและรองรบัความตองการของทกุมาตรฐานทีคู่คาของบรษิทัยอมรบั

อยางเครงครัด

บริษัทตระหนักถึงปจจัยท่ีมีผลตอความยั่งยืนดังกลาว จึงมุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินคาตามมาตรฐานที่เปน

ที่ยอมรับจากทั่วโลก พรอมกันนี้ เพื่อเปนการปองกันโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินคาในอนาคต 

บริษัทไดพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินคาใหดียิ่งขึ้นอยางไมหยุดยั้ง เพื่อรองรับความตองการสินคาที่มีคุณภาพ

สูงขึ้นของผูบริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑใหมๆ ที่เกิดข้ึนและไดรับการปรับปรุงใหมโดยสํานักมาตรฐานอยูตลอดเวลา

บรษัิทไดพัฒนากระบวนการทดสอบ และเพิม่ความเขมงวดในการทดสอบระหวางกระบวนการผลติ โดยกําหนดใหมคีาทีย่อมรบั

ไดเขมงวดกวามาตรฐานที่กําหนดในกระบวนการทดสอบดวยแรงดันภายในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบแรงดันนํ้า (Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เทาของแรงดันออกแบบ (หรือประมาณ 4 เทาของแรงดันใชงาน)

โดยถังจะตองไมมีการรั่วซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ซึ่งกระบวนการทดสอบนี้ จะถูกทําการทดสอบ

หลังจากที่ถังผานกระบวนการอบถังดวยความรอน (Heat Treatment)

2. ทดสอบการรั่วซึมดวยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพนสีและขันวาลว โดยการอัดอากาศเขาไปภาย

ในถังดวยแรงดันตามเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนดซึ่งไมนอยกวาความดันใชงาน แลวนําไปตรวจสอบโดยการกดลงไปใตนํ้า

ตามระยะเวลาที่มาตรฐานกําหนด โดยถังที่ผานการทดสอบจะตองไมมีฟองอากาศรั่วออกมาซึ่งแสดงถึงการรั่วซึมของรอย

เชื่อมหรือขอตอวาลว
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4. การดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย
4.1 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015 

บรษิทัมนีโยบายสงเสรมิใหพนกังานใชทรพัยากร เชน ไฟฟา ประปา นํา้มนั อยางมปีระสทิธภิาพ และควบคมุปรมิาณการใช

อยางเหมาะสม นอกจากนีบ้ริษทัยงัตระหนกัวา การประกอบธรุกจิทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอมนัน้ เปนอกีหนึง่ปจจัยของความยัง่ยนื

และเพื่อใหเปนมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ในป 2560 บริษัทไดรับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐาน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม โดยสวนหนึ่งของการดําเนินการที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดดังนี้

1. ดานคุณภาพน้ํา น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตบริษัทไดบําบัดและนํานํ้าที่ผานการบําบัดและการกรองแลวกลับมาใชใหม

ทําใหลดปริมาณการใชนํ้าประปาลงได สวนนํ้าทิ้งที่ปลอยออกนอกโรงงาน บริษัทมีการวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอยางสมํ่าเสมอ

2. ดานขยะและของเสยี บรษิทัไดจดัหาภาชนะรองรบัขยะทีเ่หมาะสม มกีารแยกขยะ และจดัเกบ็ขยะแตละประเภทใหเปนระเบยีบ

และจัดสรางโรงพักขยะปนเปอน และสงกําจัดกับบริษัทที่ไดมาตรฐานเม่ือมีปริมาณที่เหมาะสม นอกจากน้ีบริษัทยังได

ดําเนินการ “โครงการธนาคารขยะ” ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการทํากิจกรรม 5 ส ของบริษัท

โดยบริษทัไดดาํเนนิโครงการมาอยางตอเนือ่ง และพนกังานทกุคนในบรษิทัไดมสีวนรวมในกจิกรรมนี ้โดยพนกังานสามารถเกบ็

รวบรวมวสัดเุหลือใชจากการผลติ เชน กลองกระดาษ เศษลวด แกนเทปพนัเกลยีว ฯลฯ ตลอดจนวสัดทุีส่ามารถรไีซเคลิได

เชน ขวดแกว ขวดพลาสติก นํามาขายกับคนกลางที่บริษัทไดจัดจางในราคาตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจให

พนกังานลดปรมิาณขยะภายในบรเิวณโรงงาน ซึง่จะสงผลดีกบัสภาพแวดลอมในการทาํงานโดยรวม และเปนการดแูลรกัษา

สิง่แวดลอมอกีทางหนึง่ดวย นอกจากนีย้งัพยายามลดปรมิาณการใชกระดาษโดยการรณรงคใหใชกระดาษหนา 2 และการ

จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิค (e-document)

3. ดานพลงังานไฟฟา บรษิทัลงทนุกบัโครงการตางๆ เพือ่ลดการใชพลังงานไฟฟา ไดแกการเปล่ียนหลอดไฟเปนแบบประหยดั

พลังงาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณอยางสมํ่าเสมอ 

4. ดานคุณภาพอากาศ บริษัทควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศใหอยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน การลดฝุน

ละอองภายในบริษัทกอนท่ีจะกระจายสูชุมชนรอบๆโรงงาน โดยการใชบริการบริษัทภายนอกนําอุปกรณเขามาเพื่อดูดฝุน

ภายในโรงงานเปนประจาํทกุวนั และกาํหนดใหหนวยงานทีเ่กีย่วของตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบายเปนประจาํ 

พรอมทั้งจัดใหมีแผนการตรวจสอบและบํารุงเชิงปองกันของอุปกรณหรือเครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ

5. ดานระดับเสียง บริษัทตรวจวัดเสียงอยางสม่ําเสมอตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหแนใจวาไมกอมลพิษทางเสียงแกชุมชน

ขางเคียง และเตรียมอุปกรณปองกันเสียงสวนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงาน (เชน ปล๊ักอุดหู ที่ครอบหู เปนตน)

ใหพนกังานทีต่องทาํงานในสภาพแวดลอมทีมี่ความเสีย่งจากมลพษิทางเสียง พรอมทัง้ประชาสัมพนัธและรณรงคใหพนกังาน

สวมใสอุปกรณปองกัน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการตรวจสุขภาพการไดยินของพนักงานที่ตองทํางานในพื้นที่ที่เสียงดังเกิน

มาตรฐานในการตรวจสุขภาพประจําป

6. ดานแสงสวาง บรษิทัตรวจวดัแสงสวางในพืน้ทีท่าํงาน เพือ่ใหพนกังานไดทาํงานในทีท่ี่มแีสงสวางเพยีงพอ เพือ่สภาพแวดลอม

ในการทํางานที่ดี และปองกันการเกิดอุบัติเหตุระหวางการทํางาน 

7. ดานความรอน บริษัทตรวจวัดความรอนในพื้นที่ทํางาน และแกไขทันทีที่พบวาสภาพความรอนในการทํางานไมเหมาะสม
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การให้ความรู้และฝกึอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแผนการปลูกฝงจิตสํานึกและเผยแพรแนวคิดในดานการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ใหพนกังานบริษัททกุคนไดรบัรู ผานการอบรม บอรดประชาสมัพันธของบรษิทั หรอืตดิปายตามสถานทีต่างๆ รวมทัง้จดักิจกรรม

เพื่อกระตุนใหพนักงานทุกระดับไดเขาใจการใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ยังสงคณะทํางาน

ในสวนตางๆไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มเติมความรูและการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดังนี้

1. การสงคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมไปอบรมภายนอก หรือศึกษาดูงานกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการดานสิ่ง

แวดลอม เชน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) กรมสงเสริมอุตสาหกรรมรวมกับองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหง

สหประชาชาติ (UNIDO) และสภาอุตสาหกรรม เปนตน โดยป 2562 ที่ผานมา มีจํานวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด 60 ชั่วโมง

2. การอบรมขอกําหนดของ ISO14001 ใหแกพนักงานใหมทุกคน พรอมกันนี้ทีมประชาสัมพันธของโครงการ ISO14001

ยังไดบรรจุแผนการทบทวนความรูใหกับพนักงานทุกป 

3. การจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธดานการอนุรักษพลังงงาน 

4. การรณรงคการคัดแยกเศษอาหารในสโมสร ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่อง

5. การประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน คูคา หรือ คนในชุมชน โดยการทําแผนพับคูมือในการติดตอและ

ขอระเบียบตางๆ 

6. บริษัทมีศูนยรับเรื่องรองเรียน ซึ่งสามารถติดตอรองเรียนเรื่องผลกระทบทางส่ิงแวดลอมที่เกิดจากบริษัทไดที่หมายเลข 

081-812-3110 หรือ 087-795-2292 หรือ 064-796-4333 หรือที่อีเมลล em@smpcplc.com ไดตลอด 24 ชั่วโมง

4.2 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การจางงาน

บรษัิทจะจางงานผูทีบ่รรลนุติภิาวะ และมคุีณสมบตัเิหมาะสมตามเกณฑโดยหมัน่ตรวจตราไมใหบริษทัเขาไปมสีวนเกีย่วของ

กบัการลวงละเมดิสทิธมินษุยชน เชน ไมมกีารบงัคบัใชแรงงาน (forced labour) และ ตอตานการใชแรงงานเดก็ (child labour) 

คาตอบแทนพนักงาน

บริษัทใหความสําคัญกับคาตอบแทนพนักงานวาตองเปนอัตราที่เหมาะสมกับความรูและความสามารถของพนักงาน และ

สภาพเศรษฐกิจ สอดคลองกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัท

ในระยะยาว และสาํหรบัพนกังานฝายผลติบรษิทัมรีะบบการใหผลตอบแทนพนกังานทัง้ตามอตัราคาจางขัน้ตํา่ตามทีก่ฎหมาย

กําหนดและบวกสวนเพ่ิมตามจํานวนช้ินงานท่ีพนักงานทําไดมากกวาอัตราขั้นตํ่าที่บริษัทกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการ

ทบทวนอัตราการจายคาตอบแทนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดได พรอมกับจายโบนัสตามผลประกอบการ

ของบริษัทในแตละป

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน แบงเปนดานตางๆดังนี้

1. สวสัดกิารเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังาน เชน การอบรมใหญพนกังานประจาํป โครงการสอนภาษาองักฤษใหผูทีต่องการ

เพิ่มทักษะทางดานภาษา โครงการสอนภาษาไทยใหคนงานตางดาว และบริษัทใหการสนับสนุนคาใชจายในการอบรม

ภายนอก เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตามกลุมวิชาชีพ 

2. สวสัดกิารเพือ่ชวยเหลอืดานคาครองชพีของพนกังาน เชน การจดัใหมีโรงอาหารเพือ่ขายอาหารในราคาพเิศษใหแกพนกังาน 

การใหเบี้ยขยัน คาเขากะ คาครองชีพ คานํ้ามัน รถรับสงพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอรม เปนตน
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3. สวัสดิการเพื่อชวยเหลือการออมเงินของพนักงาน

 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน และเปนการสงเสริมการออม และเปนแรง

จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยเงินที่สมทบเขากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน

หรอืคาจางทกุเดอืนในอตัราทีร่ะบไุว โดยบรษิทัจะสมทบเงนิเขากองทนุในอตัราเดยีวกนั เมือ่พนกังานพนสภาพพนกังานจะ

ไดเงินสมทบพรอมกับผลประโยชนของกองทุนตามเกณฑที่ไดตั้งไว

4. สวสัดกิารทีเ่กีย่วกบัสถาบนัครอบครวัของพนักงาน เชน เงนิแสดงความยนิดกีารสมรส เงนิชวยเหลอืการคลอดบตุร เงนิชวย

เหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแกกรรม และการใหทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานที่เรียนดี 

5. สวสัดกิารเกีย่วกบัความมัน่คงในอนาคตของพนกังานและครอบครวั เชน จัดใหมเีงนิบาํเนจ็แกพนกังานหลงัจากเกษยีณอายุ

เงินชวยเหลือกรณีพนักงานถึงแกกรรม 

6. สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอมในการทํางาน และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เชน 

- บริษัทใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานของพนักงาน (work life balance) โดยบริษัทสราง

วฒันธรรมองคกรใหพนกังานตระหนกัถงึคณุภาพของงานและผลของงาน มากกวาระยะเวลาทีใ่ชในการทํางาน รวมท้ัง

สนบัสนนุอปุกรณในการทาํงาน สภาพแวดลอมในการทาํงานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหพนักงานไดทาํงานอยางเต็มทีใ่นเวลางาน

และมีเวลาสวนตัวหลังเลิกงาน 

- การใหอุปกรณเพื่อความปลอดภัยใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมในการทํางานของพนักงานแตละคน 

- จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสมํ่าเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ 

- จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป 

- การจดัใหมหีองพยาบาลของบรษิทั โดยจดัใหมพียาบาล เวชภัณฑและยาทีจ่าํเปนอยางครบถวน พรอมกบัมรีถพยาบาล

เตรียมพรอมสําหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนักงานทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตามปจจัยความเส่ียงจากการประกอบ

อาชีพ เพื่อใหทราบถึงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทํางาน เชน การตรวจสมรรถภาพการไดยิน

การทดสอบสมรรถภาพการมองเหน็ การตรวจหาสารเคม ีเชน ตะกัว่ และไซลีน ในรางกาย พรอมกบัมกีารใหคาํปรึกษา

และคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

การใหความเปนธรรมแกพนักงาน

บรษัิทจดัใหมกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนเปนการเฉพาะเมือ่มกีรณกีารทาํผดิกฎระเบยีบบรษิทัหรือการทจุรติเกดิข้ึน และ

ใหสทิธพินกังานทีถ่กูบงชีค้วามผดิ หรอืทจุรติตอหนาทีก่ารงานใหโตแยงเพือ่พิสูจนตนเอง พรอมทัง้มกีารบนัทกึผลการสอบสวน

และรายงานใหผูบรหิารทราบ เพือ่ใหเกดิกระบวนการยตุธิรรมในการพจิารณาโทษ และไมใหเกดิการเลิกจางอยางไมเปนธรรม 

ในป 2562 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดําเนินกิจการมา ไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม และ

ไมเคยมีคดีขึ้นสูศาลในเรื่องดังกลาว
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

บริษทัไดแตงตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงานตัง้แตวนัที ่14 พฤศจกิายน 2531

ซึง่ประกอบดวยผูทรงคุณวฒุจิากแผนกตางๆภายในบรษิทัและตวัแทนจากบรษิทัผูรบัเหมาซึง่ทาํหนาทีส่งัเกตการณรวมจาํนวน

ทั้งสิ้น 17 คน โดยดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ซึ่งคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้

1) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อปองกันและลดการ

เกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความ

ไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง โดยนโยบายป 2562 ยังคงนโยบายตอเนื่องจากปกอน คือ การลดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย

2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรงุแกไขใหถกูตองตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยในการทาํงาน

และมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานตอนายจาง เพือ่ความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจาง ผูรบัเหมา และบคุคล

ภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจการ

3) สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

4) พจิารณาขอบงัคบัและคูมอืตามขอ 3 รวมทัง้มาตรฐานดานความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบกจิการเสนอ

ตอนายจาง

5) สาํรวจการปฏบิตักิารดานความปลอดภยัในการทาํงาน และตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบ

กิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง พรอมทั้งรายงานใหนายจางทราบทุกไตรมาส

6) พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการทาํงานรวมถงึโครงการหรอืแผนการอบรมเกีย่วกบั

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับ

เพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง

7) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัติ

8) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง

9) รายงานผลการปฏบัิตงิานประจาํป รวมทัง้ระบปุญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะในการปฏบัิตหินาทีข่องคณะกรรมการ

เมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อเสนอตอนายจาง

10) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

11) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ คปอ มกีาํหนดการประชุมเปนประจาํทุกเดอืน โดยมวีาระการประชุมรวมกนัสํารวจบรเิวณโรงงาน

เพือ่ช้ีจดุเสีย่ง และหาทางแกไขและปองกนัไมใหเกดิอนัตราย พรอมกบัมกีารสนบัสนนุใหคณะกรรมการเสนอความคิดเหน็

สิ่งที่ควรจะทําเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
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ทั้งนี้ในป 2560-2562 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานมีดังนี้

สถิติอุบัติเหตุการทํางาน
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

1. ไมหยุดงาน 14 - 14 16 - 16 12 - 12

2. หยุดงาน 59 - 59 64 1 65 51 - 51

3. ทุพพลภาพ - - - - - - - - -

4. เสียชีวิต - - - - - - - - -

รวม 73 - 73 80 1 81 63 - 63

ป 2562 จาํนวนการเกดิอบุตัเิหตจุนถงึขัน้หยดุงานของพนกังานลงลดจากป 2561 คิดเปน 22% เนือ่งจากบริษัทมกีารรณรงค

และมแีผนงานทีจ่ะลดอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากการทาํงาน โดยใหความรู ความเขาใจกบัพนกังานเกีย่วกบัการใชเครือ่งจักร การใชอปุกรณ

นริภยัเพือ่ปองกนัอบุตัเิหตใุนการทาํงาน และแนวทางการปฏิบัตเิมือ่พบเครือ่งมอืชํารดุหรอืไมอยูในสภาพทีป่ลอดภัย รวมถงึการ

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรโดยการเพิม่อปุกรณเพือ่ความปลอดภัยเพิม่ขึน้ ทัง้พนกังานทีเ่ขาใหมและพนกังานทีบ่รรจแุลว

เพ่ิมการตรวจตราการใสอปุกรณนริภยัเพือ่ความปลอดภัยในการทาํงานใหเขมงวดขึน้ พรอมทัง้สรปุรายงานทีอ่บุตัเิหตแุละแนวทาง

ปองกันแกไข และรายงานใหผูบรหิารทราบเปนรายไตรมาส โดยมวัีตถปุระสงคและเปาหมายคอื จะลดอบุติัเหตใุหเหลอืศนูย 

4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

บรษิทัใหความสาํคญักบัการดาํเนนิธรุกิจบนพืน้ฐานของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละสนบัสนนุการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ 

โดยจะปฏเิสธการใหสนิบนและรบัสนิบนอยางสิน้เชงิ และมีการทบทวนกระบวนการทาํงานทีช่ดัเจน โปรงใส ในทกุขัน้ตอนอยูเสมอ

เพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัมรีะบบปองกนัความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพในการปองกันการเกดิทจุรติคอรรปัชัน่ในองคกร บรษิทัมกีารจดั

ทาํนโยบายการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่เปนรปูธรรมและเผยแพรใหพนกังาน คูคา หรอื ผูมสีวนไดเสยีของบรษิทั ครอบคลมุถงึ

ธรุกจิและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของทราบโดยท่ัวกนัวาบรษิทัไมยอมรับการทุจรติคอรรปัช่ันใดๆ

ทัง้สิน้ บรษัิทไดจดัทาํและเผยแพรกรณศีกึษาพรอมท้ังคําแนะนาํหรอืแนวทางปฏิบตัใิหกบัพนกังานในกรณทีีพ่บเจอการทจุรติ

คอรรัปชัน่ นอกจากนีบ้รษิทัยงัจดัใหมกีารสอบทานนโยบายตอตานการทจุรติคอรรปัช่ันเปนประจาํทกุป เพือ่ใหสอดคลองสภาวะ

แวดลอมทางธรุกิจทีเ่ปล่ียนแปลงอยูเสมอ การถือปฏบัิตติามนโยบาย บรษัิทกาํหนดใหคณะกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานทกุ

คนตองปฏบิตัติามนโยบายนีโ้ดยทัว่กนั 

การควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น

ในป 2562 ทีผ่านมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคมุการทจุรติคอรรปัชัน่ บรษิทัไมพบเหตกุารณ

หรือขอบงชีใ้ดๆถึงรายการทจุรติคอรรปัช่ัน การเลีย้งรบัรอง การบรจิาค และการใหของขวญัเปนไปตามธรรมเนยีมปฏบิตัปิกตทิาง

ธรุกจิของบริษทั และไมพบวาพนกังานคนใดมกีารรบัของขวญั หรอืเรียกรองผลประโยชนใดๆจากผูคาของบรษิทั การจดัซือ้/จดัจาง

เปนไปตามระบบท่ีบรษิทัไดวางไว ระหวางป 2562 บรษัิทดําเนนิการตามนโยบายการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ โดยเนนการ

ทบทวนนโยบายใหกบัพนกังานเกาวายงัคงมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกบัเรือ่งทจุรติคอรรปัชัน่ และใหความรูกบัพนกังานใหมผาน

การปฐมนเิทศนพนกังานใหม

สวนการดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อเปนสมาชิกของโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรตินัน้ เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ 2562 บรษิทัไดตออายใุบรบัรอง โดยใบรบัรองดงักลาวจะมอีายุ

3 ป (สิน้สดุวนัที ่4 กมุภาพนัธ 2565)

สาํหรับป 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 มมีตใิหยงัคงใชนโยบายเกีย่วกบั

การทุจริตคอรรปัช่ันฉบบัเดมิตอไป เนือ่งจากยงัเหมาะสมกบัสภาพการณของบรษัิทในปจจบัุน
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4.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัใหความสาํคัญกบัการดแูลพนกังาน ลกูคา คูคา ชมุชน สิง่แวดลอมตลอดจนผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม เพือ่ไมใหกระบวนการ

ผลิตและการดําเนินธุรกิจของบริษัทสงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียดังกลาว

เนื่องจากความหลากหลายของพนักงาน ท้ังทางเชื้อชาติ เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความพิการ 

บริษัทสนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ

ใหเกยีรตซิึง่กนัและกันบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีองความเปนมนษุยหรอืไมกระทาํการใหกระทบสทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ทีข่ดั

ตอบทบัญญัติของกฎหมาย   

พนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการฝาฝนหรือละเมิดทางดานสิทธิมนุษยชน สามารถรองเรียนผานทางชองทางโดยติดตอ

ฝายบุคคล ผูบริหาร หรือกรรมการ ไดที่

1. สงจดหมายทางไปรษณยี มาตามทีอ่ยูบรษิทั เลขที ่92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. สงจดหมายอิเล็กโทรนิกสมาที่ Email : cs@smpcplc.com

4.5 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อางถึงนโยบายที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ เชน คัดลอก ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร ผลงาน

ตาง ๆ รวมไปถึงซอฟตแวรคอมพิวเตอร บริษัทจึงกําหนดใหฝายบริหารระบบมีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลติดตามอยางสมํ่าเสมอ

เพื่อปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยมีกระบวนการท่ีเปนระบบ เชน จัดทําแผนงบประมาณประจําปในการขอตอ

อายผุลติภณัฑท่ีมลีขิสทิธิ ์การปองกันไมใหบคุคลนอกหนวยงานบรหิารระบบตดิตัง้โปรแกรมตางๆในเครือ่งคอมพวิเตอรไดเอง

รวมท้ังมีแผนการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการหามเผยแพร ความลับของบริษัท

ขอมลูท่ีมาจากความคดิ ความรูเทคนคิตางๆทีเ่กีย่วกบัธรุกิจการงาน ซึง่ถอืเปนทรพัยสนิทางปญญาของบรษิทั ไมวาจะไดมกีาร

จดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือไมก็ตาม

นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทมีหนาท่ีรักษาความลับทางการคา สูตรลับทางการคา หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เปนความ

ลับตองรักษาใหปลอดภัยที่สุดไมใหรั่วไหล

4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเปนสวนหน่ึงที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัท ดังน้ันจึงเปนหนาที่

ของพนักงานทุกคนที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานมีหนาที่ความรับผิดชอบและดูแลระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่อยูในความคุมครอง ไมใหถูกบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงโดยมิชอบ และตองไมเปดเผยขอมูลที่มี

ความสําคัญทางธุรกิจใหผูที่ไมเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังตองมีจรรยาบรรณในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทไมใหมี

ผลกระทบแงลบตอผูอืน่ หรอืทาํผดิพระราชกาํหนดทัง้นีห้นวยงานบรหิารระบบของบรษิทัไดกาํหนดสทิธกิารเขาถงึการใชงาน

ระบบสารสนเทศ เครือขาย ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตตางๆ และเมื่อมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ

สารสนเทศ จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจดําเนินการ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ 2 ฉบับที่เกี่ยวของกับดานดิจิทัลโดยตรง ไดแก

พระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภยัมัน่คงไซเบอร พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญตัขิอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่บรษิทั

ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับ พรบ ทั้ง 2 ฉบับนี้แลวบางสวน สวนที่เหลืออยูระหวางการติดตั้งและทดสอบระบบ ซึ่งคาดวา

จะเสร็จสมบูรณครบถวนภายในเดือน มีนาคม 2563
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4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย

บรษิทัดาํเนนิธรุกจิอยูบนพืน้ฐานของการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั ดงันัน้จงึเปนหนาทีข่อง

พนักงานทุกคนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนดตางๆ ดวยความซื่อสัตย สุจริตและระมัดระวัง โดยมีแตละ

หนวยงานคอยดูและไมใหพนักงานของหนวยงานตนเองละเมิด หรือละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.8 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ที่เหมาะสม

บรษิัทใหความสําคัญและดูแลความสัมพันธกบัคูคาเสมือนเปนพันธมติรทางธุรกิจ โดยยดึประโยชนรวมกันของทัง้สองฝาย 

กลาวคอืในการจดัหาผลติภณัฑและบรกิารแตละประเภท บรษิทัจะสรรหาจากคูคาหลายราย เพือ่เพิม่อาํนาจในการตอรองดาน

ตนทนุสนิคาจากการซือ้ปรมิาณมากและเปนการสรางโอกาสทางธุรกจิกบัคูคา บรษิทัมเีกณฑการคดัเลอืกคูคาทีเ่หมาะสมและ

เปนมาตรฐานเพื่อใหไดมาซึ่งคูคาที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการที่ตรงความตองการ และ

ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเกณฑที่บริษัทใชเพื่อจัดหาคูคาที่มีคุณภาพนั้นบริษัทประเมินจาก

1. ความสามารถในการผลิตของคูคาตอป และมีฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได เพื่อที่จะไดมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพรอมกับ

บริษัทในระยะยาว

2. จํานวนพนักงาน

3. รายชื่อลูกคาหลักและการบริการหลังการขาย

4. การไดรับการรับรองในระดับสากล

และเพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑและประเมินผลงานของคูคา ฝายผลิตจะประเมินคุณภาพสินคาและการ

บริการของคูคาเปนประจําทุก 6 เดือน - 1 ป

4.9 ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการดําเนินของบริษัทใน 3 หัวขอหลัก ไดแก 

ผลิตภัณฑและคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการสงมอบ (Delivery) เพื่อนําผลการสํารวจมา

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานดานตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีความพึงพอใจสูงสุด

ผลสาํรวจความพงึพอใจลกูคาประจาํป 2562 พบวาคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูที ่86% สงูกวาป 2561 ท่ี 85% โดยเปนคะแนน

ทีเ่พิม่ขึน้จากทกุหวัขอ อยางไรกต็ามบรษิทัยงัคงนาํผลการประเมนิรวมทัง้คาํแนะนาํจากลกูคามาพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพ

สินคาและบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธกับลูกคาใหยาวนาน

5. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR จากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
5.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึง่ในกลยทุธในการเจรญิเตบิโตของบรษิทันัน้คือการออกผลติภัณฑทีส่รางมูลคาเพิม่สงู (High Valued-Added Product) 

และเปนที่ตองการของตลาด พรอมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผูบริโภค รวมถึงลดหรือไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

โดยปกติสินคาดังกลาวจะมีผูขายนอยราย หรือเปนผลิตภัณฑที่ตองใชทักษะและความรูความชํานาญพิเศษในการผลิต

ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ นอกจากจะสรางยอดขายใหแกบริษัทแลว ยังสามารถสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทอีกดวย

ผลิตภัณฑที่บริษัทคิดคนพัฒนา มีดังตอไปนี้

1. RFID / Barcode / QR Code Cylinder Tracking สําหรับลูกคาในบางประเทศที่ตองการเทคโนโลยีเพื่อใชในการติดตาม

ถงัแกส และการบรหิารสนิคาคงคลงั บรษิทัจงึไดพฒันากระบวนการผลติโดยเพิม่จดุตดิตัง้ RFID, Barcode และ QR Code 

ในถงัแกสของบรษิทั ใหสอดคลองกบัความตองการของลกูคา ทาํใหบรษิทัไดรบัความไววางใจและความพงึพอใจจากลกูคา

มาอยางตอเนื่อง 
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2. ถังแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 200 kg, 250 kg และ 300 kg เพิ่มเติมจากถังขนาด 190 ก.ก.

ที่บริษัทไดคิดคนไปปกอนหนา ซ่ึงถังขนาดใหญนี้เปนการรวมคิดคนและวิจัยกับลูกคาจากประเทศเกาหลี ซึ่งจะชวยเพิ่ม

ความสะดวกตอลูกคา/ผูบริโภค ทดแทนการจัดเก็บถังขนาดเล็กหลายใบ และยังชวยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดคาใชจายใน

การบํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวกับแกส เชน วาลว หรือทอสงแกส เปนตน

3. ถังแกสปโตรเลียมเหลวติดลอขนาด 40 และ 100 ปอนด เปนถังที่ผลิตข้ึนเพ่ือเพิ่มความสะดวกตอลูกคา/ผูบริโภคในการ

เคลื่อนยาย 

4. ถังแกสปโตรเลียมเหลวขนาด 190 ก.ก. พนสี 3 ช้ัน เพื่อปองกันสนิมไดมากขึ้น โดยบริษัทไดพัฒนารวมกับบริษัทสี

ใหไดสีที่มีคุณสมบัติกันสนิมมากขึ้น

5.2 การพัฒนากระบวนการผลิต 

บรษัิทไมหยดุทีจ่ะพฒันากระบวนการผลติ การบรหิารสนิคาคงคลงั และการจดัสง ซึง่นอกจากจะทาํใหเกดิการใชทรพัยากร

อยางคุมคาแลว ยังชวยลดตนทุนของบริษัท และชวยรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย ตลอดป 2562 บริษัทไดปรับปรุงพัฒนา

เครื่องจักรและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันสมัยขึ้น ลดสวนสูญเสีย ประหยัดพลังงาน และลดการ

ปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอม ดังนี้

1. นาํระบบ Barcode มาใชในกระบวนการรบัเขาวตัถดุบิ เพือ่ลดเวลาและขอผิดพลาดจากการทาํงาน และสามารถสอบยอน

กลับวัตถุดิบที่ใชได

2. ปรับปรุงเครื่องจักร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดคาซอมบํารุงและลดการใชแรงงาน 

3. พัฒนากระบวนการผลิต โดยนําหุนยนตเขามาในกระบวนการเช่ือมสปด ทําใหสามารถลดแรงงานที่ตองการใช เพิ่มกําลัง

การผลิต ลดความสูญเสียจากการเชื่อมที่ไมสมบูรณ ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง 

4. นําระบบบําบัดอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber) มาใชในกระบวนการผลิต เพื่อไมใหมีการปลอยควันและฝุนที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตไปสูอากาศ ทําใหไมเปนภัยตอสิ่งแวดลอม

5. ขยายพื้นที่หองแลป และเพิ่มหอง x-ray เพื่อใหการตรวจสอบคุณภาพเปนไปอยางรวดเร็ว และเพิ่มความยืดหยุนสามารถ

รองรับการตรวจสอบคุณภาพของสินคาไดหลากหลายขนาด ตั้งแต 0.5 kg - 300 kg 

6. ขยายพ้ืนที่ลานจัดสงสินคา ทําใหสามารถรองรับตูคอนเทนเนอรไดมากข้ึน การขนสงเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทําใหสามารถสงสินคาไดตามที่ลูกคากําหนด

6. CSR After Process
ทุกๆป บริษัทมีโครงการท่ีจะเขาไปชวย หรือ เขาไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคมตางๆใหกับชุมชนที่อยูหางไกล หรือ ชุมชน

ที่ตองการความชวยเหลือในดานตางๆ โปรดดูรายละเอียดและภาพกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในหัวขอ “กิจกรรมบริษัท

และกิจกรรมเพื่อสังคม”

083

รายงานประจําปี 2562
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



กิจกรรมบริษัท และกิจกรรมเพ่ือสังคม

1.1 โครงการมอบทนุการศึกษาใหก้บับุตร - ธดิาของพนกังาน

ประจําปี 2562

ดวยบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริมและเปดโอกาสทางการศึกษา

ใหแกบตุร-ธดิาของพนกังาน ซึง่เปนจดุเริม่ตนของการพฒันาคน

พฒันาประเทศ และเปนขวญักาํลงัใจใหแกพนกังาน บรษิทัไดจดั

ใหมีโครงการมอบทุนการศึกษาใหแกบุตร-ธิดาของพนักงานท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

1.2 โครงการ เรยีนๆเลน่ๆ เพ่ิมความรู้เสรมิทกัษะบุตร - ธดิา

พนักงาน ปี 2562

บริษัทสนับสนุนการการเรียนรูใหแกบุตรหลานของพนักงานให

ไดมีโอกาสไดเรียนรูทั้งทางดานวิชาการและประสบการณชีวิต

เพือ่นาํความรูความสามารถทีไ่ดรับ มาใชเพือ่การพฒันาประเทศ

และ ชวยกันสรางสังคมที่ดีในอนาคต รวมท้ังเปนการแบงเบา

ภาระของพนักงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

1.3 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2562

เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากรในองคกร บริษัทได

จดัโครงการตรวจสขุภาพผูบรหิารและพนกังานทกุคนโดยหนวย

แพทยจากโรงพยาบาลบางประกอก 8 เมือ่วนัที ่20 สิงหาคม 2562 

และวนัที ่28 สงิหาคม 2562

1.4 งานทําบุญบริษัทประจําปี2562 

พนกังานบรษิทัเขารวมการทาํบุญ ถวายสงัฆทาน และถวายอาหาร

เพลแกพระภกิษสุงฆ ประจาํป 2562 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2562

1. กิจกรรมภายในบริษัท
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1.5 งานเลี้ยงบริษัทประจําปี 2562

เพือ่สงเสรมิความสมัพนัธและเพิม่ขวญัและกาํลงัใจของพนกังาน 

บรษิทัจดัเลีย้งอาหารกลางวนั และกจิกรรมจบัฉลาก แจกของขวญั

พรอมกับพิธีมอบเกียรติบัตรแกพนักงานดีเดนประจําป 2562

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2562

1.6 โครงการจัดการแขง่ขนักฬีา SMPC SPORT DAY 2019

เพื่อสงเสริมสุขภาพของพนักงานโดยการออกกําลังกาย และ

กระชบัความสมัพันธภายในองคกร บรษิทัจดัใหมกีารแขงขนักฬีา

ฟตุบอล วอลเลยบอล ตะกรอ แบตมนิตนั และเกมสตางๆ ระหวาง

พนกังานภายในบริษทั เม่ือวนัที ่15 ธนัวาคม 2562

1.7 มหกรรมสินค้าราคาพิเศษประจําปี 2562

บรษิทัไดจดัโครงการ “มหกรรมสนิคาราคาพเิศษประจาํป 2562” 

ใหกบัพนกังานของบรษิทัและบคุคลทัว่ไป ในงานมกีารจาํหนาย

สินคาราคาพเิศษ เชน เสือ้ผา รองเทา และอืน่ๆอกีมากมาย บรเิวณ

ดานหนาบรษิทั เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่20 ธนัวาคม 

2562 โดยรายไดจากการจาํหนายสนิคาไมหกัคาใชจาย จะนาํไป

บรจิาค ณ วดัพระบาทนํา้พ ุจงัหวัดลพบรุี

2.1 กิจกรรมวันเด็ก

บริษทั สหมติรถงัแกส จํากัด (มหาชน) รวมกบั สน.ทาขามจดั

กจิกรรมงานวนัเดก็แหงชาตปิระจาํป 2562 ภายในงานมีกจิกรรม

เกมสสรางสรรคใหรวมสนุก พรอมแจกของรางวลัมากมาย และรวม

รบัประทานอาหารกลางวันกับเดก็ๆ เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2562

2.2 SMPC รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมโครงการ

ต่อต้านทุจริต

บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) เขารบัมอบใบประกาศนยีบตัร

รบัรองการตออายสุมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทจุรติ หรอื Coalition Against Corruption (CAC) โดย 

คุณจริศักย พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูชวยกรรมการผูจดัการ เขารบั

มอบเกยีรตบิตัรจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ 

โครงการ CAC ณ หองแกรนดบอลรมู รร.อนิเตอรคอนตเินนตลั 

กรงุเทพ ฯ เม่ือวนัที ่26 กมุภาพนัธ 2562 

2. กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
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2.3 บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะ

พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 คณาจารยและนสิิตคณะพาณิชยศาสตร

และการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (Chulalongkorn Business 

School) นาํโดย รองศาสตราจารย ดร.พสุ เดชะรนิทร คณบดี 

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

ถงัแกส ซึง่เปนความรวมมอืสวนหนึง่ของวชิาสมัมนาการจดัการ

คุณปทมา เลาวงษ รองกรรมการผูจดัการ และ คุณจรีะวฒุ ิเลาวงษ 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ พรอมทัง้ผูบรหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ

ไดใหการตอนรับ และรวมกันถายทอดขอมูลความเปนมาของ

บรษิทัฯ ภาพรวมอตุสาหกรรม วสัิยทศันจากประสบการณการ

ทาํธรุกจิ และกรณศีกึษาใหกบัคณะนสิติ

2.4 การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ณ หองอนิฟนติี ้ชัน้ 7 โรงแรมเอทสั ลุมพินี

(AETAS Lumpini)

2.5 กิจกรรม Opportunity Day 

ผูบรหิาร บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) รวมนาํเสนอ

ขอมูลผลการดําเนินงานสําหรับป 2561 และคร่ึงปแรกของป

2562 และทิศทางธุรกิจในอนาคตตอนักลงทุน นักวิเคราะห 

และส่ือมวลชน ในงาน Opportunity Day ณ หองประชุม

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่

29 มนีาคม 2562 และ 22 สิงหาคม 2562

2.6 งานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

นักวิเคราะหเขารวมงาน Analyst Meeting เพื่ออัพเดทผลการ

ดาํเนนิงานและทศิทางในอนาคตของบรษิทั ซึง่จัดเปนประจาํทุก

ไตรมาส โดยจดัเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562, 9 สงิหาคม 2562

และ 12 พฤศจิกายน 2562 
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2.7 SMPC ร่วมใจเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว วัดธรรมคุณาราม

บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) โดยคณุ จรีาวฒุ ิ เลาวงษ

ผูชวยกรรมการผูจดัการสวนโรงงานรวมกบัสํานกังานเขตบางขนุเทยีน

และจติอาสา จดักิจกรรมรวมกนัทาสีโองตามแนวรมิถนน สําหรปัลูกตน

ใหความรมร่ืนกบัวดัธรรมคณุาราม เพือ่เปนการตอบรบันโยบายดาน

การอนรุกัษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมกบัหนวยงานภาครฐั เมือ่วนัที่ 

29 มถินุายน 2562

2.8 โครงการซ้อมดับเพลิงประจําปี 2562

เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดรับรู และตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภัย ผูบริหารพรอมทั้งพนักงานของบริษัทไดเขารวมซอม

ดับเพลิงประจําป 2562 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจาหนาที่

จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

3.1 South Asia LPG Summit 2019 

ฝายขายและการตลาด บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน)

เขารวมงาน South Asia LPG Summit 2019 ณ กรงุธากา ประเทศ

บงัคลาเทศ ระหวางวนัที ่3 – 4 มนีาคม 2562 เพือ่ประชาสัมพันธ

สินคาและบริการไปสูกลุมลูกคาปจจุบันและกลุมลูกคาใหม 

อุตสาหกรรมการขนสงและกระจายสินคาแกสปโตรเลียมเหลว

ในประเทศบงัคลาเทศยงัคงเตบิโตอยางตอเน่ือง และผลติภณัฑและ

บรกิารของบรษิทัสหมติรถงัแกสยงัคงไดรบัความไววางใจจากลกูคา

ของบรษิทัฯอยางตอเนือ่งสมํา่เสมอ

3.2 Congresso Da AIGLP ครั้งที่ 34 

ฝายขาย บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) เขารวมการประชมุ 

Congresso Da AIGLP ครัง้ที ่34 ณ เมืองลิมา ประเทศเปร ูระหวางวนัที่

20-22 มนีาคม 2562 เพือ่รบัทราบขอมลูขาวสาร แลกเปล่ียนความ

รูกับผูประกอบการธุรกิจแกสปโตรเลียมเหลวในทวีปอเมริกาใต 

และประชาสัมพนัธสินคาและบรกิารของบรษิทัฯ ไปสูตลาดในทวีป

อเมรกิาใต ทัง้กลุมลกูคาปจจบุนั และกลุมลกูคาทีม่โีอกาสในอนาคต 

ในปจจบุนัทวปีอเมรกิาใตมอีตัราการใช LPG ทีเ่ตบิโตอยางตอเนือ่ง

3. กิจกรรมออกบูทประชาสัมพันธ์บริษัท
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3.3 Myanmar LPG Summit 2019 

ฝายขายและการตลาด บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน)

เขารวมงาน Myanmar LPG Summit 2019 ณ เมอืงยางกุง ประเทศ

พมา ระหวางวนัที ่3 – 4 เมษายน 2562 เพือ่ประชาสัมพันธสินคา

และบรกิารของ SMPC ไปสูกลุมลูกคาปจจบุนัและกลุมลูกคาใหม 

โดยสินคาของบรษิทั ทีไ่ดรบัความนยิม คอื ถงัแกสหงุตมสําหรบัใช

ในครัวเรือนและรานคาตาง ๆ ซึ่งประเทศพมากําลังอยู ใน

กระบวนการผานกฎระเบยีบขอบงัคับสําหรบัอตุสาหกรรม LPG 

ซึง่คาดการณวาเมือ่รฐับาลออกกฎระเบยีบแลวจะสงผลใหมีการ

เตบิโตของการใช LPG เพิม่มากขึน้ SMPC มกีารพัฒนาตลาดกบั

คูคาและพนัธมิตรอยางตอเนือ่ง เพือ่เตรยีมพรอมทีจ่ะตอบสนองและ

ชวยเหลือผูประกอบการในธุรกิจไดตรงความตองการ

3.4 LPG West Africa 2019 Forum & Exhibition 

ฝายขาย บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) เขารวมงาน LPG 

West Africa 2019 Forum & Exhibition ณ กรุงเลกอส ประเทศ

ไนจเีรยี ระหวางวนัที ่9 – 11 เมษายน 2562 เพือ่ประชาสมัพนัธสนิคา

และบรกิารของ SMPC สูกลุมลกูคาเปาหมายในตลาดใหมทีบ่รษิทัฯ

ใหความสนใจ ณ ขณะน้ี ไนจเีรยีเปนตลาดทีม่ศีกัยภาพสงูตลาดหนึง่

ในทวปีแอฟรกิา เนือ่งดวยจาํนวนประชากรและอตัราการบริโภคแกส

หงุตม นอกเหนอืไปจากนี ้หลายภาคสวน ทัง้ภาครฐับาล ภาคเอกชน

และองคกรอสิระตางๆ มคีวามรวมมอืกนัสนบัสนนุเพือ่การเตบิโต

ของตลาดแกสหงุตมในไนจเีรยี

3.5 Africa LPG Summit ครั้งที่ 6 

ฝายขาย บรษัิท สหมติรถังแกส จาํกดั (มหาชน) เขารวมงาน 6th 

Africa LPG Summit 2019 จดัขึน้ ณ Mlimani City Conference 

Center เมอืงดารเอสซาลาม ประเทศแทนซาเนยี ระหวางวนัที่

3 – 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธสินคาและบริการ

ของบรษิทั กบักลุมลูกคาในทวปีแอฟริกา โดยในงานเปนการรวม

ตวัของตวัแทนของภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรอสิระในกลุม

อตุสาหกรรม LPG เพือ่แลกเปล่ียนขอมลูทางอตุสาหกรรม และ

ขยายชองทางการพบปะและตดิตอระหวางผูประกอบการในธรุกจิ

แกส็ปโตรเลียมเหลว
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3.6 32nd World LPG Forum & 2019 European 

Congress 

บรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) เขารวมงาน 32nd World 

LPG Forum & 2019 European Congress ณ กรุงอมัสเตอรดมั 

ประเทศเนเธอรแลนด ระหวางวนัที ่ 24 - 26 กันยายน 2562

เพ่ือประชาสมัพนัธสนิคาและบรกิารของ SMPC ไปสูกลุมลกูคา

ปจจบุนัและกลุมลกูคาใหมในแถบทวปียโุรป โดยสนิคาทีไ่ดรบัความ

นยิม คอื ถงัแกสหุงตมสาํหรบัใชในครวัเรอืน ถงัแกสปโตรเลยีมเหลว

ขนาด 420 lbs และถงัแกสสําหรบัรถยนต นอกจากนัน้ ในงานได

มกีารแลกเปลีย่นขาวสารในอตุสาหกรรมปโตรเลยีมเหลวพบวา

ในตลาดยโุรป ยงัคงมกีารเตบิโตของการใช Autogas และยังใหความ

สนใจกบัเรือ่งส่ิงแวดลอม รวมทัง้ Bio LPG.
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การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผูบริหารใหความสําคัญและมีแนวทางในการปฎิบัติ ควบคุมและกํากับและดูแลกิจการอยางตอเนื่อง 

โดยบรษัิทไดปลกูฝงจติสาํนกึเรือ่งหลกับรรษทัภบิาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกจิใหกบัพนกังานทกุสวน เพือ่เสรมิสรางองคกร

ใหมีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ิมมูลคา และสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท บริษัทส่ือสารแนวทางในการ

กํากับดูและกิจการผานคูมือพนักงานใหพนักงานทุกทานรับทราบตั้งแตวันแรกที่เริ่มทํางาน เพื่อใหพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

ตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อันไดแก ลูกคา คูคา คูแขง ผูถือหุน สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนรวมงานอยางมีคุณธรรม 

ซือ่สตัย รบัผดิชอบและโปรงใส โดยกําหนดใหสอดคลองกบัแนวทางการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ทีีม่กีารปรบัปรงุใหม ป 2560 

ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนํามาเผยแพรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหกับบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหมีความ

เหมาะสมกบัภาวะการณและสภาพแวดลอมทางธรุกจิทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป ซึง่ไดแบงเปนหลกัปฏบิตัทิัง้หมด 8 ขอหลกั ดงันี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

2. กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

6. ดูและใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

    

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับและดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษทัไดตระหนกัเปนอยางดถีงึความสาํคญัของการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง

ในการสงเสริมใหบริษัทมีระบบและปฏิบัติตามหลักการกํากับและดูแลกิจการที่ดี อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ

อยางยัง่ยนืของบรษัิท เพราะเปนสิง่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึมาตรฐานการจดัการกิจการทีดี่ ซ่ึงจะมีสวนทาํใหบรษิทัไดรับการยอมรบั

มากข้ึนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดจนเปนการเสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพของฝายจัดการ

อนัจะสรางความเชือ่ม่ันใหเกดิข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทนุ และผูทีเ่กีย่วของทกุฝาย รวมทัง้ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบและประโยชน

สวนรวมตอสงัคมและประเทศชาต ิบรษิทัไดเผยแพรวิสยัทัศนและพนัธกจิองคกร หลักบรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธรุกจิไว

ในระบบเครอืขาย Intranet ของบรษิทัและบนเวบ็ไซตของบรษิทั www.smpcplc.com ในสวนขอมูลบรษิทั เพือ่ใหพนกังาน 

ลูกจาง และผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกคนมีความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติใหมีประสิทธิผล

นอกจากนี้คณะกรรมการยังกําหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกํากับและดูแลกิจการของบริษัทเปน

ประจําทุกป โดยนโยบายของป 2562 คณะกรรมการไดทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี

11 ธันวาคม 2561 และ นโยบายของป 2563 คณะกรรมการไดทบทวนในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่

20 ธันวาคม 2562 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหใหแกไขเพิ่มเติมในหัวขอซื้อขายหลักทรัพย การใชขอมูลภาย

ใน และการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พรอมทั้งไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับ

และดูแลกิจการของบริษัทแลวพบวายังคงเหมาะสมกับสภาพการณของบริษัทในปจจุบันและอนาคต และสอดคลองกับการ

ดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สาํหรบันโยบายทีย่งัไมไดปฏบิตัติามเนือ่งจากยงัไมเหมาะสมกบัสภาพการณของบรษิทั อยางไร

กต็ามคณะกรรมการไดพจิารณาเพือ่หาทางออกทีเ่หมาะสมตอไป ซึง่นโยบายทีไ่มไดปฏบิตัติามดงักลาวไดเปดเผยในหวัขอยอย

“เรื่องที่ไมไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” แลว 
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นโยบายการกํากับและดูแลกิจการของบริษัทกําหนดใหมีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งสามารถสรุปให้ครอบคลุมหลักสําคัญดังนี้
1. การปฏบิตัติอผูถือหุนและผูมสีวนไดเสยีอยางเทาเทยีมกนั เปนธรรมตอทกุฝาย อาทิ ลกูคา เจาหนี ้คูแขงขนัทางการคา 

ผูถือหุน พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมการมีความมุงมัน่ในการสรางมลูคาเพิม่แกกจิการในระยะยาว บรหิารงานดวยความรอบคอบและระมัดระวงั 

รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน

ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง

3. การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองอยาง

เพียงพอและทันเวลาแกผูทีเกี่ยวของทุกฝาย อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจาหนี้และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย

4. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม

รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

5. มุงสงเสริมหลักการปฏิบัติอันเปนเลิศในองคกร โดยผลักดันใหทุกหนวยงานพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง

6. มีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคน ที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากการเปนตัวแทนผูถือหุน ในการบริหารงาน ตัดสินใจ

และกระทําการแทนผูถือหุน จึงมีนโยบายปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและโปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนบริษัท

และสวนรวมเปนสําคัญ พรอมกับใหความเปนธรรมแกผูถือหุนทุกรายใหไดขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน เทาเทียมกัน และ

ตามความเปนจริง นอกจากน้ียังกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาปองกันการใชขอมูลภายใน และแจงแกพนักงานทุกคน

ใหรับทราบตั้งแตทําสัญญาวาจางกับบริษัท คณะกรรมการใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน

การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

เพื่อแตงตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนด/

แกไขขอบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ โดยไมกระทําการใดๆ

อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน อีกทั้งยังสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตน 

1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ในการจัดประชุมผูถือหุนนั้น กําหนดใหเรียกประชุมสามัญปละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะ

เวลาบัญชี และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีท่ีมีรายการผลกระทบตอประโยชนของผูถือหุน เกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับ

ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผู ถือหุ น หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในแตละครั้งจะตองมี

ผูถอืหุนเขารวมประชมุอยางนอย 25 ทาน หรอื ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจํานวนผูถอืหุนทัง้หมด และ จาํนวนหุนตองไมนอยกวา

1 ใน 3 ของจาํนวนหุนทีจ่าํหนายได จงึจะครบเปนองคประชมุ ซ่ึงบรษิทัมนีโยบายสงเสรมิใหผูถอืหุนทกุกลุม โดยเฉพาะอยางยิง่

ผูลงทุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน
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ในการประชุมทุกคร้ัง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจงรายละเอียดวาระการประชุม 

พรอมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพรอมคําช้ีแจงและเอกสารประกอบในแตละวาระ

เพือ่ใหผูถอืหุนสามารถพจิารณาถงึเหตผุลความจาํเปน และผลกระทบของการทาํรายการ พรอมทัง้แนบเอกสารทีเ่กีย่วของของ

แตละวาระ เชน สาํเนารายงานการประชุมครัง้กอน หรอื รายงานประจาํปของบรษิทั ใหผูถอืหุนอยางครบถวน เพือ่ใหผูถอืหุนได

รบัขอมลูครบถวน ถกูตอง เพียงพอและทันเวลาตอการตดัสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ และยงัแนบเอกสารอืน่ๆ เชน รายละเอยีด

ของเอกสารทีผู่ถือหุนจะตองนาํมาแสดงในวนัประชมุ เพือ่รกัษาสิทธใินการเขารวมประชมุและการลงคะแนนเสียง และแนบขอ

บงัคบัของบรษัิทสวนทีเ่ก่ียวกบัการประชมุผูถอืหุนเพือ่แจงใหผูถอืหุนทราบ พรอมทัง้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ไปพรอมกบั

หนงัสอืเชญิประชมุ สวนหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ค ผูถือหุนสามารถดาวโหลดไดจากเวบ็ไซตของบรษิทั เพือ่ใหผูถอืหุน

ทีป่ระสงคจะมอบฉนัทะใหผูอืน่มาประชุมแทนไดเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหบคุคลใดบคุคลหนึง่แทน หรอืมอบใหกรรมการอสิระทาน

ทีบ่รษัิทเสนอลงคะแนนเสยีงแทน ทัง้นีบ้รษัิทไดแนบขอมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเปนผูรบัมอบฉนัทะไปกบัหนงัสอื

เชญิประชมุฯ เพือ่การพิจารณาของผูถือหุน 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหผูถอืหุนไดใชสทิธใินการเขารวมประชมุและออกเสยีงอยางเตม็ที ่ตามปกตแิลวคณะกรรมการ

จะจดัประชมุในชวงบาย และไมมกีารจาํกดัเวลาทีใ่ชในการประชมุ เพือ่เปดโอกาสใหผูถอืหุนสามารถซกัถามขอสงสยัไดอยางเตม็ท่ี 

ในสวนสถานทีจ่ดัประชมุทีโ่รงแรมเอทสั ลมุพนิ ี(AETAS Lumpini) เลขที ่1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร เปนสถานที่ๆ ผูถอืหุนรวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัสามารถเดนิทางเขารวมประชุมไดอยางสะดวกโดยการเลอืกใช

บรกิารรถสาธารณะ รถไฟฟา (BTS) หรือรถไฟฟาใตดนิ (MRT) นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีจ่อดรถยนตสวนบคุคลอยางเพยีงพอ สาํหรับ

ทานท่ีใชรถสวนตวั ทัง้น้ีบรษิทัไดแนบแผนทีแ่สดงการเดินทางไปกับหนงัสอืเชญิประชุมผูถอืหุน 

บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารทั้งหมดดังกลาวผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จาํกดั ซึง่เปนนายทะเบยีนหุนของบรษิทัเพือ่จดัสงใหผูถอืหุนทกุทานลวงหนากอนวนัประชมุอยางนอย 21 วนั และบรษิทัไดเผย

แพรหนงัสอืเชิญประชุมลงเวบ็ไซตของบรษัิท (www.smpcplc.com) ลวงหนากอนวนัประชุม 30 วนั พรอมทัง้แจงขาวในระบบ

ขาวของตลาดหลกัทรพัยฯทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผูถอืหุน หรอืผูลงทนุทัว่ไปทราบ นอกจากนีบ้รษิทัไดทาํการประกาศ

โฆษณาในหนังสือพิมพภาษาไทยเรื่องคําบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ และกอนวัน

ประชมุไมนอยกวา 3 วนัทาํการ 

กอนการประชมุ บรษิทัไดเปดเผยรายชือ่ผูถอืหุนรายใหญไวในเวบ็ไซตของบรษัิท นอกจากนีบ้ริษทัยงัเปดโอกาสใหผูถอืหุน

สงคาํถามลวงหนาไดจนถงึวันทีม่กีารประชมุผูถอืหุน โดยผานทางชองทางโดยตรงถงึประธานกรรมการบริษทั กรรมการอสิระ

หรือหนวยงานนกัลงทนุสมัพันธ ที ่email ir@smpcplc.com หรอื ผานทางเวบ็ไซตของบรษิทั 

สาํหรบัการคุมครองสทิธขิองผูถอืหุนสวนนอยนัน้ เพือ่เปนการแสดงถงึความเปนธรรมและความโปรงใส บรษิทัไดเผยแพร

หลกัเกณฑการใหสทิธผิูถือหุนเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปนวาระการประชมุสามญัผูถอืหุน และเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณา

เลอืกตัง้เปนกรรมการทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตของบรษิทัแลว ภายใตหวัขอ “ขอมลูนกัลงทนุ” ชือ่เรือ่ง

“การประชมุผูถือหุน” โดยกาํหนดใหผูถือหุนสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปนวาระการประชมุสามญัผูถอืหุน และเสนอช่ือบคุคล

เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เปนกรรมการได ระหวางวนัที ่1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคมของทกุป (รวม 3 เดือน) ผานชองทางโดยตรง

กบัเลขานกุารบรษิทั และหนวยงานนกัลงทนุสมัพนัธ บรษิทัไดนาํหลกัเกณฑและวธิกีารตางๆแสดงบนเวบ็ไซตของบรษิทั และ

ประกาศขาวผานทางเวบ็ไซตของตลาดหลกัทรพัยฯ ตัง้แตวนัที ่20 กนัยายน 2562 อนึง่สําหรบัรอบระยะเวลาเปดรบัเรือ่งประจาํป

2562 ทีผ่านมา เพือ่การประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2563 นัน้ ไมมผีูถือหุนรายใดเสนอวาระหรอืรายช่ือบคุคลเพือ่เขารับการ

เลอืกตัง้เปนกรรมการใหคณะกรรมการพจิารณา
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2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในป 2562 บรษิทัจดัการประชมุผูถือหุนรวมทัง้หมด 1 ครัง้คอืการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2562 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562

ระหวางเวลา 14.00 - 16.00 น. 

ในการลงทะเบยีนเพือ่เขาประชมุ บรษิทัเปดใหผูถอืหุนลงทะเบยีนกอนการประชมุอยางนอย 2 ชัว่โมงและตอเนือ่งจนกวา

การประชมุจะแลวเสรจ็ ซึง่เปนเวลาทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกับจํานวนผูถอืหุนของบรษิทั ผูถอืหุนทีม่ารวมประชมุระหวางวาระ

สามารถเขารวมประชมุและออกเสยีงไดเมือ่จบวาระนัน้ในทนัท ีบรษิทัไดจดัเตรยีมเจาหนาทีแ่ละเครือ่งคอมพวิเตอรอยางเพยีงพอ

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน และจากจํานวนผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหในป 2562 นี้ บริษัทจึงเริ่มนําระบบบารโคด

มาชวยในการลงทะเบียนและนับคะแนน เปนปแรก เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียนและพัฒนาระบบ

ลงทะเบียนใหดียิ่งข้ึน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหผูถือหุน รวมถึงจัดใหมีการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมแก

ผูถอืหุนทีม่ารวมประชุม สาํหรบัผูถอืหุนทีไ่มสามารถมาเขารวมประชมุดวยตนเองไดนัน้ บรษิทัยงัสงเสรมิการใชสทิธอิอกเสยีง

ของผูถอืหุนทีไ่มสามารถเขารวมประชุมได ดวยการแตงตัง้ผูรบัมอบฉันทะใหมารวมประชมุแทน หรอืสามารถแตงตัง้กรรมการ

อิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะและออกเสียง ไดแก นายวินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ)

และ นายโกมินทร ลิ้นปราชญา (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) ซ่ึงบริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปที่จุด

ตรวจเอกสารสําหรับผูถือหุนท่ีมีการมอบฉันทะมาโดยไมมีคาใชจาย ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ที่ผานมา

มีผูถือหุนมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระทั้ง 2 ทานดังนี้

· ผูถือหุนจํานวน 23 ราย มอบฉันทะใหนายโกมินทร ลิ้นปราชญา

· ผูถือหุนจํานวน 14 ราย มอบฉันทะใหนายวินัย วิทวัสการเวช

กอนเริ่มการประชุมประธานกรรมการชี้แจงสิทธิการลงคะแนน วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอยางชัดเจนใหผูถือหุน

รับทราบ ระหวางการประชุมนางปทมา เลาวงษ กรรมการ เปนผูรับมอบหมายจากประธานฯใหเปนผูดําเนินการประชุมตาม

ลําดับวาระการประชุมที่แจงในหนังสือเชิญประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 คณะกรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุมครบทั้งคณะ (คิดเปน 100%) ไดแก 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจัดการ พรอมท้ังผูบริหารระดับสูงฝายตางๆท่ีเก่ียวของและที่ปรึกษาของบริษัท เชน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ

ฝายบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมเพื่อรวมตอบขอซักถามจากผูถือหุนในประเด็นที่

เกี่ยวของ ในการประชุมประธานฯไดใหเวลาอยางเพียงพอในแตละวาระและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน

ในการตรวจสอบและซกัถามผูบรหิารถงึการดําเนนิงานของบรษิทัและเหตผุลของการตดัสนิใจของคณะกรรมการในแตละเรือ่ง

ที่จะขออนุมัติจากผูถือหุนอยางโปรงใส

ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อใหการตรวจนับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน

เฉพาะกรณีที่มีผูถือหุนคัดคาน หรือ งดออกเสียง ยกเวนวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดใหมีการลงคะแนนเลือกตั้ง

เปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง นอกจากน้ีเพื่อความเทาเทียมกัน

ของผูถือหุน กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณาวาระใดจะงดออกเสียงและออกจากหองประชุมในระหวางการพิจารณา

วาระนั้น บริษัทใชระบบบารโคดในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแตละวาระเพื่อใหการประชุมสามารถ

กระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และเพื่อความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในภายหลัง บริษัทไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนท่ี

มีการลงชื่อของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะไวที่เลขานุการบริษัท สําหรับผลสรุปการตรวจนับคะแนนในแตละวาระนั้น บริษัทได

เปดเผยผลการลงคะแนนของผูถือหุนท่ีลงมติ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงทันทีกอนขึ้นวาระตอไป และจัดใหมีการ

สรุปมติที่ประชุมทั้งหมดอีกครั้งหลังจบวาระสุดทาย และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับและดูแลกิจการที่ดี ในการประชุม

สามญัผูถอืหุนประจาํป 2562 ทีผ่านมาคณะกรรมการไดเชญิบคุคลทีเ่ปนอสิระ คอื นายธนภณ หลวิสกุล (ทีป่รกึษากฎหมาย)

เขารวมเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
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3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
หลงัการประชมุ บรษัิทเผยแพรสรปุผลการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระ พรอมมตทิีป่ระชมุทนัทผีานระบบของตลาดหลกัทรัพย 

และภายในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท สวนรายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริษัทเผยแพร

ในเวบ็ไซตของบรษิทั ภายใน 14 วนั นับจากวนัทีม่กีารประชุม โดยเลขานกุารบริษทัไดรวบรวมประเดน็ขอซกัถามและขอคดิเหน็

ทีส่าํคญัเพ่ิมเตมิไวในรายงานการประชุมเพือ่เปดโอกาสใหผูถอืหุนทีไ่มสามารถเขารวมประชมุไดรบัทราบขอมลูทีส่าํคญัในระหวาง

การประชมุ พรอมทัง้เปดเผยวธิกีารลงคะแนน พรอมผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไมเหน็ชอบ และงดออกเสยีงในแตละวาระ 

เพือ่ใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบได ในกรณทีีผู่ถอืหุนมขีอสงสยัหรอืขอเสนอแนะเกีย่วกบัรายงานการประชมุดงักลาว ผูถอืหุน

สามารถตดิตอสอบถามไดทีเ่ลขานกุารบรษัิท ซึง่จะเปนผูประสานงาน อธบิายขอซักถามและดาํเนนิการตามความเหมาะสมตอไป

รายงานการประชุมไดถูกจดัเกบ็รักษาทีส่าํนกังานใหญของบรษัิทเพือ่สะดวกตอการอางองิ

4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง
• สทิธใินการรบัผลตอบแทนทีเ่ตม็รปูแบบและเปนธรรม เทาเทยีมกนัสาํหรบัผูถือหุนทกุกลุม

• สทิธทิีจ่ะเขาถงึขอมลูของบรษิทั เชน ผลประกอบการรายไตรมาส/รายป รายงานการประชมุผูถอืหุน สทิธใินการขอเยีย่มชม

กจิการ เปนตน

• สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน เชน การตรวจสอบขอมูลเอกสารตาง ๆ

ทีบ่ริษัทเปดเผยตอสาธารณชน รวมถึงรายงานประจาํปและแบบ 56-1 เปนตน

• สทิธทิีจ่ะไดรับการแกไขหรอืปรับปรงุแกไขการละเมดิสทิธติางๆของผูถอืหุน

ในป 2562 บริษทัไมมกีารรดิรอนสทิธขิองผูถอืหุนตอการศกึษาขอมลูทีต่องเปดเผยตามขอกาํหนดตางๆ รวมถงึไมมกีารเพิม่

หรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกจากนี้ยังไมมีการดําเนินการใด ๆที่จะกีดกันหรือ

สรางอปุสรรคในการเปดโอกาสใหผูถอืหุนสามารถตดิตอสือ่สารระหวางกัน

5. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
• กาํหนดใหกรรมการและผูบรหิารรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรพัยตอเลขานกุารบรษัิท ภายใน 3 วนัทาํการ 

นบัจากวนัทีก่รรมการและผูบรหิารไดมกีารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยตอสํานกังานกาํกบัหลกัทรพัย

และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และใหเลขานุการ

บรษัิททาํหนาทีร่วบรวมและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรพัยของกรรมการและผูบรหิารตอทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทเปนรายไตรมาส

• กําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อใหบริษัท

มขีอมลูประกอบการดาํเนนิการตามขอกาํหนดเกีย่วกบัการทาํรายการเกีย่วโยงกนั ซึง่เปนรายการทีอ่าจกอใหเกดิความขดั

แยงทางผลประโยชนและอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนได โดยยื่นรายงานฯตอเลขานุการบริษัทเปนประจําภายใน

วันที่ 31 มกราคมของทุกป หรือใหรายงานโดยมิชักชาเมื่อมีสวนไดเสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทางเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและ

รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป

• หามมิใหกรรมการ และผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ

• กําหนดใหกรรมการและผูบริหารหลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลักทรัพยกอนการเปดเผยงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และภาย

หลังงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนแลว 24 ชั่วโมง 

• กาํหนดใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซือ้-ขายหุน/ถอืครองหลกัทรพัยของบรษัิทใหทีป่ระชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

ป 2562 ที่ผานมา คณะกรรมการไดปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัดและครบถวน
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษัิทไดใหความสาํคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสยี โดยกาํหนดนโยบายการปฏิบตัติอผูมสีวนไดเสียทกุกลุมไวอยางชดัเจนใน

จรรยาบรรณธรุกจิ ไมวาจะเปนผูมสีวนไดเสยีภายใน ไดแกพนกังานและผูบรหิารของบรษิทั หรอืผูมสีวนไดเสียภายนอก ไดแก 

ลูกคา คูคา คูแขง เจาหน้ี สังคม ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุน โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท เน่ืองจากแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จะเปนแรงผลักดันให

บริษัทกาวสูความสําเร็จในระยะยาวได 

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมไดในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”

ในป 2562 ไมมีผูมีสวนไดเสียรายใดแจงเบาะแสผานทางชองทางที่บริษัทใหไว อยางไรก็ตามบริษัทจะประชาสัมพันธ

เพิ่มเติมใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายรับทราบเพิ่มขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทไดเปดเผยขอมลูสาํคัญทีม่คีวามถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลาและเปนไปตามเกณฑทีต่ลาดหลักทรพัยฯ หรอื สํานกังาน 

ก.ล.ต. กาํหนด โดยบรษิทัเปดเผยขอมลูดงักลาวทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในรายงานประจําป และแบบแสดงขอมูลประจาํป

(56-1) เชน การปฎิบตัติามหลกัการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ ีรายงานการกาํกบัและดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี และงบการเงิน 

บทบาท หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ขอมลูทีสํ่าคัญ สรปุผลการดาํเนนิงานในปทีผ่านมา พรอมกบัคําอธบิาย

และการวเิคราะหของฝายจดัการ (Management Discussion and Analysis) เพือ่ประกอบการเปดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส 

การประชมุคณะกรรมการ และการจายคาตอบแทนใหกบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงู ใหผูทีเ่กีย่วของกบับรษิทัไดรบัทราบ

ขอมลูอยางทนัเหตกุารณและเทาเทยีมกันผานชองทางของตลาดหลกัทรพัยฯ นอกจากนีบ้รษัิทยงัเผยแพรทีเ่วบ็ไซตของบรษิทัที่

www.smpcplc.com 

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดวีาขอมูลของบรษิทัทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและทีไ่มใชการเงนิ ลวนมผีลตอกระบวนการตดัสิน

ใจของผูลงทนุและผูมีสวนไดเสยีของบรษิทั จึงไดกําชบัใหฝายบรหิารดาํเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปดเผยขอมูลทีถ่กูตองครบถวน

ตรงตอความเปนจรงิ เชือ่ถอืได สมํา่เสมอ ทนัเวลา และเทาเทยีมกนัตอผูมสีวนไดเสียทกุกลุม ซ่ึงฝายบริหารของบรษิทัไดใหความ

สาํคญัและยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด ในสวนของงานดานผูลงทนุสมัพันธนัน้ บรษิทัไดจดัตัง้หนวยงานเฉพาะขึน้ตัง้แตป 2556

เพือ่ทาํหนาทีต่ดิตอสือ่สารกบับคุคลภายนอก เชน ผูลงทนุ นักลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวเิคราะห และภาครัฐทีเ่กีย่วของ

อยางเทาเทยีมและเปนธรรม โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานกุารบรษิทั และ/หรอืผูอาํนวยการฝายบญัชแีละการเงนิ 

เปนผูดแูล ซึง่บรษิทักําหนดนโยบายสําหรบัสวนงานนกัลงทุนสมัพนัธดังนี้ 

• ปฎิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความเปนมืออาชีพ โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและ

ผูมีสวนไดเสียเปนสําคัญ

• เปดเผยขอมูลที่จําเปนอยางครบถวนและเปนธรรมแกทุกฝาย

• เปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได

• รักษาความลับของบริษัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน

• หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะหในชวงระยะเวลา 15 วัน กอนงบการเงินออกเผยแพรตอสาธารณชน

• ไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินออกเผยแพรตอสาธารณชน
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• ไมซือ้ขายหลกัทรพัยของบริษทั กอนการเปดเผยงบการเงนิอยางนอย 1 เดอืน และภายหลงังบการเงนิเผยแพรตอสาธารณชนแลว

24 ชั่วโมง

• หมั่นศึกษาหาความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

 

ในป 2562 ที่ผานมา หนวยงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางครบถวน นอกจากนี้ กิจกรรม

ที่สวนนักลงทุนสัมพันธไดดําเนินงานในปที่ผานมา เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลใหกับทุกฝาย ไดแก 

1) การเขารวมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูลงทนุ (Opportunity Day) ทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย จาํนวน 2 ครัง้ 

2) การจดักจิกรรมพบปะนักวเิคราะห (Analyst Meeting) จํานวน 3 ครัง้

3) การเปดโอกาสใหนกัวิเคราะห ผูลงทนุ/ผูถือหุนรายยอย และส่ือเขาพบผูบรหิารและ เขาเยีย่มชมกิจการ (Company Visit) 2 ครัง้

4) การตอบคําถามแกนกัลงทนุ และผูถอืหุนผานทางอเีมลล เว็บไซต และโทรศัพท โดยคําตอบใหกบัทกุกลุมนัน้อยูบนความเหมาะสม

ภายใตหลกัเกณฑของความเทาเทียมกนัของการไดรบัขาวสารขอมลู

5) แถลงขาวเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานทางสือ่หนงัสอืพมิพและสือ่ออนไลน รวมถงึการออกสือ่สมัภาษณผูบริหาร จาํนวน 12 ครัง้

6) การรายงานผลประกอบการประจาํป นกัลงทนุสามารถคนหาขอมลูเกีย่วกบับรษิทัในรายงานประจาํป และผลประกอบการ

ระหวางกาลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดทีเ่วบ็ไซตของบรษิทั www.smpcplc.com โดยมขีอมลูทางการเงนิยอนหลงั

ตัง้แตป 2558 จนถึงปจจุบนั (รวม 4 ปเต็ม)

โปรดดูภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะหและนักลงทุนไดในหัวขอ “กิจกรรมของบริษัท”

เพ่ือเปนชองทางในการตดิตอสือ่สารกบับรษัิท ผูลงทนุสามารถตดิตอขอทราบขอมลูบริษทัไดตลอดเวลาทาํการ (วนัจนัทร - วนัศกุร 

เวลา 8.00 – 17.00 น.)

ผูติดตอ:  นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน (ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท) 

ที่อยู:   บมจ. สหมิตรถังแกส เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา

  เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

โทรศัพท:  02-895-4139-54

โทรสาร:  02-895-4003

E-mail:  ir@smpcplc.com หรือ ผานชองทางในสวนติดตอนักลงทุนสัมพันธในเว็บไซตของบริษัทที่

  www.smpcplc.com 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โปรดดูความรับผิดชอบของคณะกรรมการในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”

เรื่องที่ไมไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีดังนี้

ข�อ เรื่อง แนวทางการดําเนินการ

1 หมวด4 “การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส”

บริษัทควรเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทน CEO
อยูระหวางการพิจารณาถึงความเหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัท
2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

คณะกรรมการควรใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm)

หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหาคณะกรรมการใหม
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและ
ค่าบริการงานวิชาชีพอื่นๆ 

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี (โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆในการสอบบัญชี) ไดแก

· สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ

บัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม 1,242,000 บาท

 

2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่นๆได้แก่
· บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนคางานบริการอ่ืนๆใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่

เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการการตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคมุภายในใหคณะกรรมการบรษิทัทราบ

เปนประจาํทกุไตรมาส เพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอในการดแูลการดาํเนนิงานใหเปน

ไปตามเปาหมาย วตัถุประสงค กฎหมาย ขอกาํหนดทีเ่กีย่วของไดอยางมปีระสิทธภิาพ สามารถปองกนัทรพัยสนิจากการทจุรติ

คอรรปัชัน่ ความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจัดทําบัญช ีรายงานทีถ่กูตองนาเชือ่ถอื พรอมทัง้กาํหนดใหทกุสิน้ปมกีารประเมนิความ

เพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยอางองิแบบการประเมนิของ ก.ล.ต. และอาจมกีารทบทวนเพิม่เตมิหากเกดิเหตกุารณ

ทีอ่าจสงผลกระทบตอการดาํเนนิงานของบริษทัอยางมนียัสําคัญ  โดยการประเมนิระบบการควบคุมภายทัง้ 5 องคประกอบ ดงันี้

1. องคกรและสภาพแวดลอม

2. การบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

5. ระบบการติดตาม 

สําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาในชวงสิ้นปในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท สําหรับป 2562 ท่ีผานมา คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาความเส่ียงระดับองคกรในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 พรอมท้ังเปดเผยปจจัยความเส่ียงในรายงานประจําป และ

ไดมอบหมายหมายใหฝายจดัการกาํหนดแนวทางดําเนนิการออกแบบระบบการควบคมุเพือ่ปองกนัและบรรเทาความเสีย่งตอไป

ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณารวมถึงความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่น โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเส่ียงของ

บริษัทและแนวทางการดําเนินการของบริษัทในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” 

ทัง้นีใ้นการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 ทีผ่านมา บรษิทัไดจดัตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งแลว ซ่ึงจะทาํหนาทีใ่นการพจิารณาความเสีย่งระดบัองคกร พรอมทัง้รายงานผลการจดัการแกคณะกรรมการ

บริษัทตอไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไมมี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจ

สอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ไดแตงต้ัง บริษัท ตรวจสอบภาย

ในธรรมนิติ จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีเสมือนหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประจําป 2563 ซึ่ง บริษัท ตรวจสอบภาย

ในธรรมนิติ จํากัด ไดมอบหมายใหนางสาวศมจรีย แกวขอมดี ตําแหนงกรรมการบริหาร เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ

หนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท  

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและ

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการการตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคมุภายในใหคณะกรรมการบรษิทัทราบ

เปนประจาํทกุไตรมาส เพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอในการดแูลการดาํเนนิงานใหเปน

ไปตามเปาหมาย วตัถุประสงค กฎหมาย ขอกาํหนดทีเ่กีย่วของไดอยางมปีระสิทธภิาพ สามารถปองกนัทรพัยสนิจากการทจุรติ

คอรรปัชัน่ ความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจัดทําบัญช ีรายงานทีถ่กูตองนาเชือ่ถอื พรอมทัง้กาํหนดใหทกุสิน้ปมกีารประเมนิความ

เพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยอางองิแบบการประเมนิของ ก.ล.ต. และอาจมกีารทบทวนเพิม่เตมิหากเกดิเหตกุารณ

ทีอ่าจสงผลกระทบตอการดาํเนนิงานของบรษิทัอยางมนียัสําคัญ  โดยการประเมนิระบบการควบคุมภายทัง้ 5 องคประกอบ ดงันี้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

สําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาในชวงสิ้นปในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท สําหรับป 2562 ท่ีผานมา คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาความเส่ียงระดับองคกรในการประชุมคณะ
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิาณาคณุสมบตัขิอง บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจาํกดั และ นางสาวศมจรยี แกวขอมดี

แลวเหน็วามคีวามเหมาะสม เพยีงพอกบัการปฏบิติัหนาทีด่งักลาวไดอยางมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากมปีระสบการณในการตรวจ

สอบภายในมากกวา 10 ป และมีการเขาอบรมเก่ียวกับการตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้ง บริษัท ตรวจสอบภาย

ในธรรมนิติ จํากัด ไมไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัท จึงมีความเปนอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

สาํหรบัการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนมุตัแิผนการตรวจสอบประจาํปของผูตรวจสอบภายใน 

ซึ่งผูตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของฝายตางๆ สลับหมุนเวียนกันไป

เพือ่รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้เสนอแนวทางในการดาํเนนิการแกไข และปองกนัปญหาตางๆทีเ่กดิขึน้ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบเปนรายไตรมาส 

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เนือ่งจากผลการปฏบิตังิานของหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถชวยกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัไดอยางเหมาะ

สมเพียงพอตอระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจึงไมไดมีการแตงต้ังหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Unit) ของบรษัิทโดยเฉพาะ แตไดมอบหมายใหนางสาว ธนพร เอบิสิรสุิข ผูจัดการฝายบญัชีและเลขานกุารคณะ

กรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบติดตอประสานงานกับผูตรวจสอบภายใน และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

สวนการกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วของกับการประกอบกจิการรบัผดิชอบโดยแตละฝายทีเ่ก่ียวของ และบรษิทั

ไดมอบหมายใหฝายบริหารระบบรวบรวมเอกสาร ขอมูลจากฝายตางๆเพื่อทําเปนระบบฐานขอมูล พรอมทั้งมีกระบวนการ

ตรวจสอบ และติดตามเอกสารตางๆเพื่อนํามาเก็บเปนฐานขอมูลใหครบถวนทันเวลา 

โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ใน“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน” 

และ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิาณาคณุสมบตัขิอง บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจาํกดั และ นางสาวศมจรยี แกวขอมดี

แลวเหน็วามคีวามเหมาะสม เพยีงพอกบัการปฏบิติัหนาทีด่งักลาวไดอยางมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากมปีระสบการณในการตรวจ
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รายงานประจําปี 2562
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ทานผูถือหุน  บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ซึ่งทุกทานเปนกรรมการ

อิสระที่ไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน รายนามดังตอไปนี้

คณะกรรมการ ตําแหน�ง จํานวนครั้งที่เข�าประชุม

1. นายธนฑิต เจริญจันทร

 (ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 62 เปนตนไป) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(เปนผูมีความรูทางดานบัญชีการเงิน)

3/3

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ 

(เปนผูมีความรูทางดานบัญชีการเงิน)

4/4

3. รศ.ดร. เจษฎ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ

(เปนผูมีความรูทางดานกฎหมาย)

4/4

กรรมการทานที่ลาออกระหวางป

1. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา

 (ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(เปนผูมีความรูทางดานบัญชีการเงิน)

1/1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

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

การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และมาตรการตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ (Anti-Corruption) ทีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธผิล และพจิารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพจิารณาแตงตัง้

โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษิทัปฎิบติัตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลภายนอกซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว ตองลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในวาระการดํารงตําแหนงป 2562 (เม.ย. 2562 - มี.ค. 2563) ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหมีการประชุม

เปนประจําทุกไตรมาสรวมท้ังหมด 4 ครั้ง โดยเนื้อหาของการประชุมสวนใหญเปนการพิจารณาตามหัวขอที่ไดกําหนดไว

ขางตนสรุปไดดังนี้
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การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนิของบรษิทัรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํป 2562 (ทีผ่านการสอบทาน

และตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีบัอนญุาตแลว) และรวมประชุมกบัผูสอบบญัชขีองบรษิทัเปนประจาํทกุไตรมาส เพือ่พจิารณา 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตลอดจนมาตรฐานบัญชีใหมที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต

ซึง่การประชมุกบัผูสอบบญัชนีีไ้มมฝีายบริหารเขารวมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบญัชีเห็นวางบการเงนิประจาํป

2562 มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายงานการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในเปนประจาํทกุไตรมาส โดยผูตรวจ

สอบภายในของบริษัท ซ่ึงไดแก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด  เปนผูดูแลจัดการในฐานะเปนหนวยงานตรวจสอบ

ภายในใหแกบริษทั (Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมการไดใหขอแนะนําและตดิตามการดาํเนนิการแกไข

ตามรายงานการตรวจสอบในประเดน็ทีม่นียัสาํคญั เพือ่ใหเกดิการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอกอใหเกดิการกาํกบัดแูลกจิการทีดี่

พบวาโดยสวนใหญบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ มปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงทัง้จาก

ภายในและภายนอก ขอบกพรองที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนไปตามปกติของธุรกิจ และไดรับการแกไข ปองกัน และติดตามโดย

ผูบริหารทีเ่กีย่วของอยางเหมาะสม นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะและใหความเหน็ชอบแผนการตรวจ

สอบภายในประจาํป 2562 โดยแผนงานดงักลาวยงัคงเนนการปฏิบตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไวใหสอดคลองกบัการ

บริหารความเสี่ยงขององคกร (Risk Management) เพื่อใหองคกรไดมีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององคกร

อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนงานและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงดาน

กลยุทธองคกร การเงิน การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  

นอกจากนีผู้ตรวจสอบภายในไดตรวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามรปูแบบท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเปนประจําทุกป สําหรับป 2562 ผลการสอบทานพบวา บริษัทฯใหความสําคัญ

ตอระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงโดยรวมบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในแตละหัวขอเปนไปตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน

สําหรับการดําเนินการหลังจากที่ไดรับการตออายุการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทุจริต ตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 ท่ีผานมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการติดตามการปฏิบัติ

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของทางบริษัทระหวางป โดยสอบทานรายงานจากบริษัท

อยางสมํ่าเสมอ พบวาบริษัทไดปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่วางไว 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดตางๆตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลกัทรัพย รวมถงึกฎหมายอืน่ๆทีเ่ก่ียวของกบัธรุกจิ แลวเห็นวาการดาํเนนิงานของบรษิทัสอดคลองเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวของ 
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การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 
สาํหรบัการเสนอใหผูถอืหุนพิจารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัประจาํป 2563 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณา

แลวเห็นวาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในปที่ผานมาเปนที่นาพอใจ และไดสอบทานคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลววา

เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีสํานักงานเดิม ไดแก 

1. นายธีรศักดิ์   ฉั่วศรีสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ

2. นายนรินทร    จูระมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ

3. นางสาวอมรจิต  เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ

4. นางสาวศรัณญา  อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919

 

แหงบรษัิท แกรนท ธอนตนั จาํกดั ซึง่มีความเปนอสิระ เปนผูสอบบญัชีบรษิทัประจาํป 2563 โดยกาํหนดคาตอบแทนประจาํ

ป 2563 ที่ 1,290,000 บาท/ป โดยคณะกรรมการจะไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และขออนุมัติตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ตอไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท กับ บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวม 

รวมถึงรายการที่อาจมีการขัดแยงทางผลประโยชนอื่นๆ ซึ่งไดมีการเปดเผยขอมูลที่ครบถวนตามที่ควรในสาระสําคัญแลวใน

งบการเงินประจําป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป เชื่อถือได 

รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนใหบริษัทมีการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นตอไปอยางตอเนื่อง

(นายธนฑิต เจริญจันทร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563102

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําปี

 2
56

2
บร

ิษัท
 ส

หม
ิตร

ถัง
แก

๊ส 
จํา

กัด
 (
มห

าช
น)



รายการระหว่างกัน 

1. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม    : นางปทมา เลาวงษ

ความสัมพันธกับบริษัท    : กรรมการและผูถือหุนของบริษัท

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 22 ส.ค. 62) : รอยละ 24.08

ลักษณะและวัตถุประสงคขอรายการ   : บริษทัมรีายการเชาทีด่นิจากผูถอืหุนสาํหรบัใชเปนพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็วตัถดุบิ

       ในการผลติสนิคาของบรษิทัฯ 

รายละเอียดของสัญญาเชาที่ดิน   

อัตราคาเชา     : 1.20 ลานบาท/ป

ระยะเวลาของสัญญา    : 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563

กําหนดชําระเงินคาเชา    : ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ทรัพยสินที่เชา     : ที่ดินเนื้อที่ 6-2-71.5 ไร อยูติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

  

2. เหตุผลและความจําเป็นที่ทําให้เกิดรายการระหว่างกัน
รายการเชาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเก็บวัตถุดิบที่เตรียมสําหรับใชในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอยางมาก

ของบริษัท ทําใหตองการพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบสําหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงพื้นท่ีสําหรับเก็บวัตถุดิบ

ภายในบริเวณโรงงานในปจจุบันมีไมเพียงพอ และการท่ีท่ีดินที่เชาติดกับท่ีต้ังของโรงงานของบริษัททําใหสะดวกในการ

ขนยายวัตถุดิบเขาโรงงาน ซ่ึงจะทําใหบริษัทประหยัดตนทุนในการขนสงเคลื่อนยายวัตถุดิบมากกวาการเชาที่ดินอื่นใน

ละแวกใกลเคียง รายการเชาที่ดิน 3 ป มีมูลคารวม 3.60 ลานบาท ถือเปนรายการเก่ียวโยงประเภทรายการเชาหรือ

ใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ปและไมมีเงื่อนไขการคาทั่วไปขนาดกลาง ซึ่งบริษัทไดดําเนินการขออนุมัติจากฝาย

จัดการและเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบขาวตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

   

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
โดยหลกัการแลว บรษิทัจะไมทาํรายการระหวางกนักับผูบรหิาร ผูถอืหุนรายใหญ และ/หรอืผูทีเ่กีย่วของ เวนแตจะเปนการทาํ

รายการเพือ่ประโยชนสูงสดุของบรษิทั โดยมรีาคาและเงือ่นไขทีไ่มแตกตางจากการทํารายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตองได

รบัการอนุมตัติามอาํนาจดาํเนนิการของบรษิทัอยางเครงครดั นอกจากนีจ้ะตองปฏิบตัติามเงือ่นไขทีไ่ดตกลงไวอยางตรงไปตรงมา

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

สาํหรับรายการทีเ่กีย่วของกนัทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคตนัน้ บรษิทัไดกาํหนดนโยบายไวในขอบงัคบัของบรษิทัใหคณะกรรมการ

ของบริษัทพิจารณาอนุมัติใหเปนไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัยไดกาํหนดไว ซึง่จะตองเปนรายการทีด่าํเนนิการตามปกตทิางการคา โดยใชนโยบายราคา

ใหเปนไปตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของ และผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ปจจุบัน นอกจากรายการที่ไดเปดเผยแลว บริษัทยังไมมีรายการที่เกี่ยวของที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
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 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝา่ยจัดการ

1. วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
1.1 ผลการดําเนินงาน

สาเหตุที่ผลการดําเนินงานสําหรับป 2562 แตกตางจากป 2561 เนื่องจาก 

1. ยอดขายรวมลดลง 1,196.97 ลานบาท (26.9%) จาก 4,452.93 ลานบาท เหลือ 3,255.96 ลานบาท เนื่องจากภาวะ

คาเงนิบาทแขง็อยางตอเนือ่ง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกจิโลกทีต่กต่ําทาํใหเกดิการแขงขนัทีส่งูขึน้มาก สงผลตออตัราการ

บรโิภคลดลง นอกจากนีย้งัเปนผลจากการชะลอการส่ังซ้ือของลูกคาในแถบเอเชียใต เนือ่งจากอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงนิ

ทองถิ่นของลูกคาตอดอลลารสหรัฐออนลง และธนาคารพาณิชยทองถิ่นเขมงวดดานการปลอยสินเชื่อใหลูกคามากขึ้น 

อยางไรก็ตามเนื่องจากถังแกสเปนสินคาที่มีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันลูกคาจึงเริ่มกลับมาส่ังซ้ือบางสวนใน

ชวงปลายป นอกจากนีป้นีย้อดขายในสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้จากสงครามการคาระหวางสหรฐัอเมรกิาและจนี ทาํใหบรษิทั

ไดรับคําสัง่ซ้ือเพิม่มากขึน้ ดวยภาวะการแขงขนัทีสู่งขึน้ บรษิทัยงัคงมุงเนนขยายตลาดและผลิตภณัฑทีม่อีตัราการทาํกาํไรสูง

ทําใหยังคงสามารถรักษาอัตราการทํากําไรไดในระดับปกติ 

2. ตนทุนขายลดลง 920.12 ลานบาท (26.2%) จาก 3,508.99 ลานบาท เหลือ 2,588.87 ลานบาท สอดคลองกับ

ยอดขายที่ลดลง 

3. กําไรขั้นตนลดลง 276.85 ลานบาท (29.3%) จาก 943.94 ลานบาท เหลือ 667.09 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตน

ลดลงเล็กนอยจาก 21.2% เหลือ 20.5% เนื่องจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น สุทธิกับตนทุนเหล็กที่ลดลง 

4. รายไดอืน่ลดลง 68.31 ลานบาท (28.0%) จาก 243.95 ลานบาท เหลอื 175.64 ลานบาท สวนใหญเกิดจากคาขายเศษ

ซากลดลงตามปริมาณผลิตที่ลดลง ประกอบกับราคาขายเศษซากลดลงตามราคาตลาด

5. คาใชจายในการขายลดลง 109.33 ลานบาท (37.9%) จาก 288.42 ลานบาท เหลือ 179.09 ลานบาท เนื่องจาก

คาขนสงและคาใชจายในการสงเสริมการขายลดลง 

6. ภาษีเงินไดลดลง 49.20 ลานบาท (35.7%) จาก 137.78 ลานบาท เหลือ 88.58 ลานบาท ตามผลประกอบการสําหรับ

งวดที่ลดลง ที่อัตราภาษีคงเดิมที่ 20%

7. กําไรสําหรับงวดลดลง 183.23 ลานบาท (32.8%) จาก 558.42 ลานบาท เหลือ 375.19 ลานบาท เนื่องจากยอดขาย

ที่ลดลงสุทธิกับตนทุนและคาใชจายในการขายที่ลดลงตามสัดสวน

1.2 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลง 231.96 ลานบาท (8.6%) จาก 2,704.84 ลานบาท

เหลือ  2,472.88 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี้

• สินคาคงเหลือลดลง 247.03 ลานบาท (28.1%) จาก 880.37 ลานบาท เหลือ 633.34 ลานบาท เนื่องจากลดปริมาณ

จัดเก็บวัตถุดิบใหสอดคลองกับยอดขาย

• ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืนลดลง 12.76 ลานบาท (54.7%) จาก 23.30 ลานบาท เหลือ 10.55 ลานบาท สอดคลองกับ

การนําเขาวัตถุดิบที่ลดลง
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มีหนีส้นิรวมลดลงจากป 2561 จํานวน 301.93 ลานบาท (32.0%) จาก 943.05 ลานบาท

เหลือ 641.12 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดังนี้

• เน่ืองจากการนาํเขาวตัถุดบิหลกัทีใ่ชในการผลติลดลง ทาํใหเงินกูยมืระยะสัน้ภายใตสญัญาทรสัตรซีทีสและเจาหนีก้ารคา

ลดลงสุทธิ 237.77 ลานบาท (34.4%) และคานายหนาคางจายลดลง 37.54 ลานบาท (56.5%) เนื่องจากเนนนโยบาย

ขายตรงโดยไมตองผานตัวแทนมากขึ้น นอกจากนี้ภาษีเงินไดคางจายลดลง 26.84 ลานบาท (41.0%) ตามผลประกอบ

การที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 69.97 ลานบาท (4.0%) จาก 1,761.80 ลานบาท

เปน 1,831.77 ลานบาทโดยมีการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนดังนี้

• กําไรสําหรับป 2562 จํานวน 375.20 ลานบาท 

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลจายงวดครึ่งปหลังของป 2561 (จากผลการดําเนินงานงวด 1 ก.ค. 2561-

31 ธนัวาคม 2561) จาํนวน 176.71 ลานบาท และการจายเงนิปนผลระหวางกาลจากผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบังวด

6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2562 จาํนวน 128.52 ลานบาท รวมปนผลจายของป 2562 จาํนวน 305.23 ลานบาท

2. วิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท
(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 325.50 761.37

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (291.19) (120.64)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (74.12) (707.16)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (39.81) (66.43)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 79.11 12.68

บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลงจาก ณ สิ้นป 2561 จํานวน 66.43 ลานบาท จาก 79.11 ลานบาท 

เหลือ 12.68 ลานบาท เนื่องจาก

• เงินสดไดมาในกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการสํารองวัตถุดิบลดลงตามประมาณการขายที่ลดลง และเจาหนี้

การคาเพิ่มขึ้นจากการนําเขาเหล็กชวงสิ้นงวด สุทธิกับการจายภาษีเงินไดระหวางป และคานายหนาคางจายลดลงจาก

การขายตรงเพิ่มขึ้น

• เงนิสดใชไปในกจิกรรมลงทนุลดลง เนือ่งจากปกอน บรษิทัซือ้ทีด่นิตรงขามโรงงานเพือ่ขยายพืน้ทีท่าํงานและเพือ่รองรบั

การขยายกาํลงัการผลติในอนาคต และจากการลงทนุตดิตัง้เครือ่งจกัรใหมและปรบัปรงุประสทิธภิาพเครือ่งจกัรใหดขีึน้

เพื่อขยายกําลังการผลิตเปน 10.0 ลานใบ 

• เงนิสดใชไปในกจิกรรมจดัหาเงนิเพิม่ข้ึน จากการชาํระหนีเ้งินกูยมืระยะสัน้จากธนาคาร จากนาํเขาวตัถดุบิ (เหลก็) จํานวน 

401.38 ลานบาท และจากการจายเงินสดปนผลจํานวน 304.41 ลานบาท 
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3 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
3.1 อัตราสวนที่เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงาน

ป 2562 น้ียอดขายลดลงจากปกอน 26.9% และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของบริษัทลดลงจาก 27.0%

ในป 2561 เหลอื 17.9% ในปนี ้เนือ่งจากคาเงนิบาท เนือ่งจากภาวะคาเงนิบาทแขง็อยางตอเนือ่ง ประกอบกบัสภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่าทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นมาก สงผลตออัตราการบริโภคลดลง นอกจากนี้ยังเปนผลจากการ

ชะลอการสั่งซ้ือของลูกคาในแถบเอเชียใต เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินทองถ่ินของลูกคาตอดอลลารสหรัฐ

ออนลง และธนาคารพาณิชยทองถิ่นเขมงวดดานการปลอยสินเชื่อใหลูกคามากขึ้น

3.2 อัตราสวนที่เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไร

ในป 2562 อตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนลดลงจาก 33.9% ในป 2561 เหลอื 20.9% ในป 2562 ตามกาํไร

สุทธิที่ลดลงจากยอดขายที่ลดลง อยางไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราสวนที่เกี่ยวกับความสามารถใน

การทํากําไรไดใกลเคียงกับปกอน โดยอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากป 2561 ที่ 21.2% เหลือ 20.5% ในป 2562 อัตรา

กาํไรกอนภาษเีงนิไดและคาเสือ่มราคาลดลงจาก 16.0% ในป 2561 เหลอื 15.3% และอตัรากาํไรสทุธ ิ(ตอรายไดรวม) 

ลดลงจาก 11.9% ในป 2561 เหลือ 10.9% ในป 2562 เน่ืองจากบริษัทยังคงมุงเนนขยายตลาดและผลิตภัณฑที่มี

อตัราการทาํกําไรสงู การบรหิารคาใชจายใหมปีระสิทธภิาพทาํใหยงัคงสามารถรกัษาอตัราการทาํกาํไรไดในระดับปกติ

3.3 อัตราสวนสภาพคลอง

ณ สิ้นป  2562 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.2 เทา ดีขึ้นจากป 2561 ที่ 1.7 เทา และอัตราสวนสภาพ

คลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เพิ่มข้ึนจาก 0.7 เทาในป 2561 เปน 1.1 เทาในป 2562 เนื่องจากการบริหารจัดการ

เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.4 อัตราสวนนโยบายการเงิน

ณ สิน้ป 2562 บรษิทัมอีตัราสวนหนีส้นิตอสวนของผูถอืหุนลดลงจาก 0.3 เทาในป 2561 เหลือ 0.1 เทาในป 2562 

เนื่องจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหสามารถลดภาระหนี้สินที่มีตนทุนทางการ

เงินไดมากขึ้น

4 การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุด และผลกระทบที่อาจมี
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.42 บาท

ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท

ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทมีเงินปนผลจายคงเหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

โดยคิดเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 97 ลานบาท

5 เป้าหมายการดําเนินธุรกิ จ
ยอดขายรวมในป 2562 ลดลง เนื่องจากภาวะคาเงินบาทแข็งอยางตอเนื่อง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่า

ทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นมาก สงผลตออัตราการบริโภคลดลง นอกจากนี้ยังเปนผลจากการชะลอการสั่งซื้อของลูกคา

ในแถบเอเชียใต เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทองถิ่นของลูกคาตอดอลลารสหรัฐออนลง และธนาคารพาณิชย

ทองถิ่นเขมงวดดานการปลอยสินเชื่อใหลูกคามากขึ้น อยางไรก็ตามเน่ืองจากถังแกสเปนสินคาที่มีความจําเปนตองใชใน

ชวีติประจาํวนัลกูคาจงึเริม่กลบัมาสัง่ซือ้บางสวนในชวงปลายป นอกจากนีป้นีย้อดขายในสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้จากสงคราม

การคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ทําใหบริษัทไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น
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อยางไรก็ตามบริษัทเช่ือวาความตองการถังแกสซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานนั้นจะมีอยางตอเน่ือง โดยความตองการยังคงอยู

ในลูกคาแถบทวีปเอเชีย และแอฟริกา 

เพื่อใหบริษัทมีการเติบโตตอเน่ืองอยางย่ังยืน คณะผูบริหารจึงไดวางกลยุทธและกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

เปาหมายระยะสั้น (1-3 ป) 

- ผูบริหารยังคงเนนการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและ

ติดตามความตองการของตลาดอยางใกลชิด 

- คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑที่คาดวาจะเปนที่ตองการของตลาดในอนาคต เพื่อผลกําไรที่ดียิ่งขึ้น

- การริเริ่มบุกตลาดในภูมิภาคใหมที่คาดวาจะทํากําไรไดดี เพื่อเพิ่มฐานลูกคา อันจะสงผลถึงยอดขายและความสามารถ

ในการทํากําไรใหสูงขึ้นตอไป 

- บรษัิทยงัคงมุงเนนในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานทีส่งูกวาผูผลติรายอืน่ๆ รวมถงึการจดัสงทีต่รงเวลาเพือ่รกัษากลุม

ลูกคาเดิม 

- บริหารตนทนุการผลติใหมปีระสทิธภิาพโดยเพิม่มาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทกุข้ันตอนของการผลิต

เพือ่ลดสวนสญูเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ เพือ่ใหสามารถควบคุมตนทนุในการผลติใหสามารถแขงขนัในดานราคา

กับผูประกอบการรายอื่นในการขยายตลาดลูกคารายใหมได 

- การพัฒนาบุคลากร บริษัทตระหนักถึงคุณคาของบุคลากรวามีผลตอความกาวหนาและความสําเร็จในการปฏิบัติตาม

ทศิทางทีผู่บรหิารไดตัง้เปาหมายไว ดงันัน้บรษิทัจงึใหความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรในสายงานตางๆ โดยวางแผน

การจัดการอบรมความรูความชํานาญตามสายงานและตามระดับพนักงาน การสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู และความ

รูสึกภักดีตอองคกร

- การดาํเนนิธุรกิจดวยหลกัจรยิธรรม การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีคาํนงึถงึสงัคมและสิง่แวดลอม เพือ่การเตบิโตอยางยัง่ยนื

- ศกึษาความเปนไปไดในการขยายการลงทนุทัง้ในดานภมูศิาสตร และ ผลติภณัฑทีเ่กีย่วเนือ่งเพือ่ความเตบิโตอยางยัง่ยนื

เปาหมายระยะยาว (>3 ป)

- ศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตใหมๆที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงาน ลดสวนสูญเสีย

ลดตนทุนที่ไมจําเปน และแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทใหความสําคัญและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญ ใหใชความรู

ความสามารถในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ทัง้ในสวนของการปรบัปรงุตอยอดผลติภณัฑเดมิ และการพัฒนาผลติภณัฑ

ใหมใหมีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

- ปรับปรุงและพัฒนาทั้งในดานวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศที่

ปรากฏในรายงานประจาํป งบการเงนิสาํหรบัป สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ของไทย โดยไดมกีารพจิารณาเลอืกใชนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏิบตัอิยางสมํา่เสมอ และใชดลุยพนิจิอยางระมดัระวงั

และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ

เงิน  โดยผูสอบบัญชีไดสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข งบการ

เงินจึงสะทอนฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในปที่ผานมาอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ อัน

เปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน

คณะกรรมการไดใหความสาํคญัตอหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกาํกบัดแูลและพฒันาการปฏบิติังานใหเปนไปตามหลกั

การกํากับดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้จัดใหมกีารดาํรงรกัษาไวซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธิผล เพ่ือใหมัน่ใจไดอยางมเีหตผุลวาการบนัทกึขอมลูทางบญัชมีคีวามถกูตอง ครบถวน ทนัเวลาและเพยีงพอ ตลอด

จนเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอสิระใหเปนผูดแูลรับผดิชอบเกีย่วกับคณุภาพ

การรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง

ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  (นายวินัย วิทวัสการเวช)    (นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)  

      ประธานกรรมการ        กรรมการผูจัดการ   
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ซึง่ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

และงบกระแสเงนิสด สาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทั สหมติรถงัแกส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยไดระบคุวามรบัผดิชอบของขาพเจาไวในรายงานของขาพเจา 

ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตาม

ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการ

เงนิของบรษิทั และขาพเจาไดปฏบิตัติามความรบัผดิชอบดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่เปนไปตามขอกาํหนดเหลานี ้ขาพเจาเชือ่

วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรวบรวมมาน้ันเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสําหรับ งวดปจจุบัน

ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา เร่ืองเหลานี้ไดถูกระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาพิจารณาวาไมมีเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

ของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่

ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
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ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรบัผดิชอบของขาพเจาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงินของบรษิทั คอื การอานขอมลูอ่ืนตามทีร่ะบขุางตนเมือ่

จดัทาํแลว และพจิารณาวาขอมลูอืน่มคีวามขดัแยงทีม่สีาระสําคัญกบังบการเงนิของบรษิทัหรอืกบัความรูทีไ่ดรบัจากการตรวจ

สอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินของบริษัท

ผูบรหิารมหีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิของบรษิทันีโ้ดยถกูตองตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บรหิารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํงบการเงนิของบริษัท

ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 

การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงาน

ตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิของบรษิทัโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัหรอืไม ไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ

รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ

สาํคญัท่ีมอียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาดและถอืวามสีาระสําคัญเมือ่คาดการณได

อยางสมเหตสุมผลวารายการทีข่ดัตอขอเทจ็จริงแตละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลตอการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินของบริษัทเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินของบริษัทไมวา

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอความเสีย่งเหลานัน้

และไดหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา ความเสีย่งทีไ่มพบ

ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสําคญัซ่ึงเปนผลมาจากการทุจรติจะสงูกวาความเส่ียงทีเ่กดิจากขอผิดพลาด เนือ่งจาก

การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล

ที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปด

เผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิด

ขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม

แนนอนทีม่สีาระสาํคญั ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจาโดยใหขอสงัเกตถงึการเปดเผยขอมลูใน

งบการเงินที่เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของ

ขาพเจาขึน้อยูกบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจา อยางไรกต็าม เหตกุารณ

หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินของ

บริษัทแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกํากับดแูลวาขาพเจาไดปฏบิตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วของกบัความเปนอสิระ

และไดสือ่สารกับผูมหีนาทีใ่นการกาํกับดแูลเก่ียวกับความสมัพนัธทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเชือ่วามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก

อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการทีข่าพเจาใชเพ่ือปองกนัไมใหขาพเจาขาดความเปนอสิระ

จากเร่ืองทีส่ือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูล ขาพเจาไดพจิารณาเร่ืองตาง ๆ ทีม่นียัสาํคญัมากทีสุ่ด ในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของ

ผูสอบบญัชเีวนแตกฎหมายหรือขอบงัคบัไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกีย่วกบัเร่ืองดังกลาว หรอืในสถานการณทีย่ากท่ีจะเกดิข้ึน 

ขาพเจาพจิารณาวาไมควรสือ่สารเรือ่งดงักลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทาํดงักลาวสามารถคาดการณไดอยางสม

เหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลา ว 

นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6624

บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ 2563
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรพัย์

หมำยเหตุ  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561
สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 12,683                 79,109                 
เงนิลงทนุระยะสัน้ 7 157,165               90,724                 
ลูกหนี้การคา้ 8 456,560               431,717                
สนิคา้คงเหลอื 9 633,344               880,371                
ภาษมีลูค่าเพิม่รอรบัคนื 10,546                 23,302                 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 22,800                 17,371                 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,293,098            1,522,594             

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 36,502                 36,289                 
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 11 59,780                 59,780                 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 12 1,070,820            1,076,545             
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23 12,252                 9,204                   
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 432                     432                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,179,786            1,182,250             

รวมสินทรพัย์ 2,472,884            2,704,844             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 13 141,603             543,371             
เจา้หนี้การคา้ 312,485             148,483             
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 3,301                 1,367                 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 6,360                 13,605               
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 28,882               66,420               
ค่าขนส่งคา้งจ่าย 19,279               16,386               
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 38,607               65,442               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน่ 29,262               39,381               
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 6,990                 5,742                 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 586,769             900,197             

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 14 -                    3,301                 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 5, 15 54,350               39,547               

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 54,350               42,848               

รวมหน้ีสิน 641,119             943,045             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรพัย์

หมำยเหตุ  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561
สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 12,683                 79,109                 
เงนิลงทนุระยะสัน้ 7 157,165               90,724                 
ลูกหนี้การคา้ 8 456,560               431,717                
สนิคา้คงเหลอื 9 633,344               880,371                
ภาษมีลูค่าเพิม่รอรบัคนื 10,546                 23,302                 
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 22,800                 17,371                 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,293,098            1,522,594             

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 10 36,502                 36,289                 
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 11 59,780                 59,780                 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 12 1,070,820            1,076,545             
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 23 12,252                 9,204                   
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 432                     432                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,179,786            1,182,250             

รวมสินทรพัย์ 2,472,884            2,704,844             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 13 141,603             543,371             
เจา้หนี้การคา้ 312,485             148,483             
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 3,301                 1,367                 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 6,360                 13,605               
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 28,882               66,420               
ค่าขนส่งคา้งจ่าย 19,279               16,386               
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 38,607               65,442               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอืน่ 29,262               39,381               
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 6,990                 5,742                 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 586,769             900,197             

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 14 -                    3,301                 
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 5, 15 54,350               39,547               

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 54,350               42,848               

รวมหน้ีสิน 641,119             943,045             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
    ทนุจดทะเบยีน 535,506,333 หุน้ 
    (2561 : 536,405,305 หุน้) 16 535,506             536,405             
    หุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้ 535,506,333 หุน้ 17 535,506             535,506             
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 17 55,091               55,091               
ก าไรสะสม
   - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 19 53,641               53,641               
   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,187,527           1,117,561           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,831,765           1,761,799           

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,472,884           2,704,844           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________
งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 21, 24 3,255,959           4,452,928           
ตน้ทนุขายและบรกิาร 24, 25 (2,588,868)          (3,508,987)          
ก ำไรขัน้ต้น 667,091             943,941             
รายไดอ้ืน่ 22 175,637             243,949             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 842,728             1,187,890           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 (179,091)            (288,423)            
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 15, 25 (186,206)            (189,766)            
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 477,431             709,701             
ตน้ทนุทางการเงนิ (13,652)              (13,502)              
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 463,779             696,199             
ภาษเีงนิได้ 23 (88,580)              (137,781)            
ก ำไรส ำหรบัปี 375,199             558,418             
ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -                    -                    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 375,199             558,418             

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน
ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.70                  1.05                  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 535,506,333        533,857,757        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4

พนับำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
    ทนุจดทะเบยีน 535,506,333 หุน้ 
    (2561 : 536,405,305 หุน้) 16 535,506             536,405             
    หุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้ 535,506,333 หุน้ 17 535,506             535,506             
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 17 55,091               55,091               
ก าไรสะสม
   - จดัสรรเพือ่ส ารองตามกฎหมาย 19 53,641               53,641               
   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,187,527           1,117,561           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,831,765           1,761,799           

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,472,884           2,704,844           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

ครัง้ที ่_______ เมือ่วนัที ่_______________________
งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 21, 24 3,255,959           4,452,928           
ตน้ทนุขายและบรกิาร 24, 25 (2,588,868)          (3,508,987)          
ก ำไรขัน้ต้น 667,091             943,941             
รายไดอ้ืน่ 22 175,637             243,949             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 842,728             1,187,890           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 (179,091)            (288,423)            
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 15, 25 (186,206)            (189,766)            
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 477,431             709,701             
ตน้ทนุทางการเงนิ (13,652)              (13,502)              
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 463,779             696,199             
ภาษเีงนิได้ 23 (88,580)              (137,781)            
ก ำไรส ำหรบัปี 375,199             558,418             
ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -                    -                    
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 375,199             558,418             

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน
ก าไร (บาทต่อหุน้) 0.70                  1.05                  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 535,506,333        533,857,757        

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

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

2562 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน:
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 463,779          696,199         
รำยกำรปรบัปรงุกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน:
ค่ำเสือ่มรำคำ 60,196           56,945           
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 872               (4,788)            
ส ำรองหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน 17,612           2,722             
ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน -                (6,300)            
ขำดทุนจำกกำรขำยและจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ 993               233               
โอนกลบัรำยกำรภำระหนี้สนิ (934)              -                
ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                815               
ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในเงนิลงทุนระยะสัน้ (48)                -                
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนระยะสัน้ (1,430)            (324)              
ดอกเบี้ยจ่ำย 13,652           13,502           

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 554,692          759,004         
    สินทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น):

ลูกหนี้กำรคำ้ (26,178)          120,379         
สนิคำ้คงเหลอื 247,027          (179,114)        
ภำษีมลูค่ำเพิม่รอเรยีกคนื 12,756           1,816             
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (5,429)            (4,619)            

    หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง):
เจำ้หนี้กำรคำ้ 164,004          (221,770)        
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ (7,126)            (1,065)            
ค่ำนำยหน้ำคำ้งจ่ำย (36,646)          22,356           
ค่ำขนส่งคำ้งจ่ำย 2,893             (7,450)            
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอื่น (9,868)            (5,495)            
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 423               (4,131)            
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน (4,799)            (2,669)            

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 891,749          477,242         

____________________________ กรรมกำร ____________________________ กรรมกำร
(                                            ) (                                            )

พนับำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

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

2562 2561

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 891,749             477,242             
จ่ายดอกเบี้ย (11,913)              (11,918)             
เงนิสดรบัจากภาษีเงนิไดข้อคนื -                   1,199                
จ่ายภาษีเงนิไดห้กั ณ จ่าย (572)                  (328)                 
จ่ายภาษีเงนิได้ (117,891)            (140,694)            

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 761,373             325,501             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน:
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ (1,406,800)          (236,400)            
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 1,341,837           146,000             
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (213)                  (211)                 
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย์ 33                    789                  
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (55,497)              (201,368)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (120,640)            (291,190)            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน:
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) (401,384)            252,836             
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1,367)               (1,329)               
จ่ายเงนิปันผล (304,408)            (346,039)            
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั -                   20,409              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (707,159)            (74,123)             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (66,426)              (39,812)             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 79,109               118,921             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 12,683               79,109              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ

ตัง้อยูเลขที ่92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 

บริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก นางปทมา เลาวงษ (ถือหุนรอยละ 19.60) และ นายธรรมิก เอกะหิตานนท

(ถือหุนรอยละ 10.15)  

บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตถังแกสปโตรเลียมเหลวและถังทนความดันชนิดตาง ๆ จําหนายทั้งในประเทศ

และตางประเทศ และใหบริการรับซอมและตรวจสอบคุณภาพถัง นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเก่ียวเนื่องในการ

รับซอมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแตละประเทศกําหนด

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑการถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิทีอ่อกภายใตพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอกาํหนดของคณะกรรมการกํากับหลกั

ทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้

เปนภาษาอื่น ใหยึดถืองบการเงินที่จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใชใหมและ

มีการเปลี่ยนแปลง

ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนว

ปฏิบัติทางบัญชี ดังตอไปนี้

2.2.1 การเปลีย่นแปลงและการตคีวามมาตรฐานทีม่ผีลบงัคับใชสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เรือ่ง รายไดจากสัญญาทีท่าํกับลกูคา (TFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 นาํเสนอหลักการรับรูรายไดใหม แทนมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่18 เรือ่ง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่11 เรือ่ง สัญญากอสราง (“TAS 11”)

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับรายไดอีกหลายฉบับ

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

2562 2561

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 891,749             477,242             
จ่ายดอกเบี้ย (11,913)              (11,918)             
เงนิสดรบัจากภาษีเงนิไดข้อคนื -                   1,199                
จ่ายภาษีเงนิไดห้กั ณ จ่าย (572)                  (328)                 
จ่ายภาษีเงนิได้ (117,891)            (140,694)            

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 761,373             325,501             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน:
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ (1,406,800)          (236,400)            
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 1,341,837           146,000             
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (213)                  (211)                 
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย์ 33                    789                  
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (55,497)              (201,368)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (120,640)            (291,190)            

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน:
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) (401,384)            252,836             
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (1,367)               (1,329)               
จ่ายเงนิปันผล (304,408)            (346,039)            
เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั -                   20,409              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (707,159)            (74,123)             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (66,426)              (39,812)             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 79,109               118,921             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 12,683               79,109              

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับำท
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํา

กับลูกคา เปนครั้งแรก และไดเปดเผยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 3 

บริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผลกระ

ทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เปนครั้งแรกสําหรับสัญญาที่ยังไมเสร็จสมบูรณกอน

วันที่ 1 มกราคม 2562 ไมมีสาระสําคัญตอกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น บริษัทจึง

ไมไดปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  

2.2.2 มาตรฐานใหมทีม่ผีลบังคบัใชสําหรบัรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ร่ิมในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เปนตนไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเชา” (TFRS16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 กาํหนดหลกัเกณฑในการรบัรูสญัญาเชา แทนมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่17 เรือ่ง “สญัญาเชา” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานทีเ่ก่ียวของกบัสัญญาเชาอกีหลายฉบบั มาตรฐาน

ฉบบัใหมไดมกีารกาํหนดหลักเกณฑในการรบัรูสทิธกิารใชสนิทรพัยและหนีส้นิตามสญัญาเชาสาํหรบัสญัญา

เชาทกุสญัญาในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวนสญัญาเชาระยะสัน้ซึง่มรีะยะเวลาของสญัญาไมเกนิ 12 เดอืน 

หรอืสญัญาเชาซึง่สนิทรพัยอางองิมมีลูคาตํา่ และใหแนวปฏิบตัทิางบญัชีเพิม่เตมิในหลายเรือ่ง ซึง่มขีอจาํกดั

ในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช ในปจจุบัน 

ทั้งนี้ ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมี

การเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ

บริษัทจะนํามาตรฐานฉบับใหมน้ีมาถือปฏิบัติเม่ือมีผลบังคับใช ทั้งน้ี ผูบริหารของบริษัทประเมินวาจะมี

ผลกระทบตองบการเงิน โดยจะสงผลใหบริษัทตองรับรูสิทธิในการใชสินทรัพยและหน้ีสินตามสัญญาเชา

สาํหรบัสนิทรพัยทีถ่กูจดัเปนสญัญาเชาดาํเนนิงานในปจจบุนั รวมถงึบริษทัตองรบัรูคาเสือ่มราคาของสทิธิ

ในการใชสินทรัพยและดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา แทนการรับรูคาใชจายจากสัญญาเชา ทั้งนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน

ทีบ่อกเลกิไมไดซึง่ไมไดคดิลดเปนมลูคาปจจบุนัของบรษัิท มจีาํนวน 4.86 ลานบาท โดยจะรับรูสิทธิในการ

ใชสินทรัพยและหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ วันที่นํามาปฏิบัติใชครั้งแรก ซึ่งวิธีนี้จะไมมีผลกระทบตอยอด

ยกมาของกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมมีการปรับปรุงขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบใหม
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 “เครือ่งมอืทางการเงนิ” และกลุมมาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีขอกําหนดใหมเก่ียวกับนิยาม การรับรูรายการ การจัดประเภท

รายการ การประเมนิมลูคาของสนิทรพัยและหนีสิ้นทางการเงนิ และการดอยคาของสนิทรพัยทางการเงนิ 

รวมถึงใหแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง แทนการใชมาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติ

ทางการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วของกับเครือ่งมอืทางการเงนิทีบ่งัคบัใชในปจจบุนั 

บริษัทจะนํามาตรฐานฉบับใหมนี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

2.3 เกณฑการวัดมูลคา 

งบการเงนินีจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑการบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเวนรายการดงัตอไปนีท่ี้ใชทางเลอืก 

ในการวัดมูลคาในแตละรอบระยะเวลารายงาน

รายการ เกณฑ�การวัดมูลค�า

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 15

2.4 การวัดมูลคายุติธรรม 

นโยบายการบญัชแีละการเปดเผยขอมลูของบรษิทัหลายขอกาํหนดใหมกีารวัดมลูคายตุธิรรม ทัง้สินทรพัย

และหนี้สินทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน

ในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลที่สามารถอางอิงไดมากที่สุดเทาที่จะ

ทาํไดมลูคายตุธิรรมเหลานีถ้กูจดัประเภทในแตละลําดบัชัน้ของมลูคายตุธิรรมตามขอมลูทีใ่ชในการประเมิน

มูลคา ดังนี้ 

- ขอมูลระดับ 1   เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินอยางเดียวกัน

- ขอมูลระดับ 2 เปนขอมลูอ่ืนทีใ่ชอางองิไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรอืโดยออม (เชน ไดมาจากราคาอืน่)

สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูล

ระดับ 1

- ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ไมไดมาจากขอมูลในตลาดที่ใชอางอิงได

(ขอมูลที่ไมสามารถอางอิงได)
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคลองสูง

(ซึ่งไมมีขอจํากัดในการใช) และพรอมที่จะเปล่ียนเปนเงินสดที่แนนอนเม่ือครบกําหนด ซึ่งมีความเส่ียงใน

การเปลี่ยนแปลงมูลคานอย

เงินลงทุนระยะสั้น

หลกัทรพัยในความตองการของตลาดซึง่ถอืไวเพือ่คา จดัประเภทเปนสินทรพัยหมนุเวยีนและแสดงดวยมลูคายติุธรรม 

กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยรับรูในกําไรหรือขาดทุน

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนจะใชมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่รายงาน 

การจําหนายเงินลงทุน

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ

เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด 

ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ลกูหนีร้บัรูเมือ่บรษิทัมสิีทธทิีไ่ดรบัจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนตามสัญญาโดยไมมเีงือ่นไข หากบรษิทัรบัรูรายไดกอน

ที่จะมีสิทธิไดรับจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เก็บเงินลูกหนี้ไมได คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้และความสามารถใน

การชําระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นป  

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักบับรษิทั หมายถงึ บคุคลหรอืกิจการทีม่อีาํนาจควบคุมบริษทั หรอืถกูควบคมุโดยบรษิทั

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอืทางออม หรอือยูภายใตการควบคมุเดยีวกนักบับรษิทั

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินคาคงเหลือ

สนิคาคงเหลอืแสดงราคาตามราคาทนุหรอืมลูคาสทุธทิีค่าดวาจะไดรบัแลวแตราคาใดจะตํา่กวา โดยใชวธิดีงัตอไปนี้

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต  - วิธีราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย)  

วัตถุดิบและอื่นๆ    - วิธีราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงและเขากอน - ออกกอน)

มูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ หมายถึง ราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยตนทุนสวนเพิ่มที่จะผลิต

ใหแลวเสรจ็ (สาํหรบัสนิคาทีอ่ยูระหวางการผลิต) และคาใชจายอืน่ ๆ  ทีจ่าํเปนเพือ่ใหสินคาอยูในสภาพพรอมทีจ่ะขาย

ตนทุนในการซื้อสินคาประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น หักดวยสวนลด

และอื่น ๆ (ถามี)

ตนทนุของสนิคาสาํเรจ็รูปและงานระหวางทาํประกอบดวยคาวตัถดุบิ คาแรงงานทางตรง คาใชจายอืน่ทางตรง และ

โสหุยการผลิต ซึ่งปนสวนตามขั้นตอนการผลิต

บรษิทัตัง้คาเผือ่การลดมลูคาสาํหรบัสนิคา (ถาม)ี โดยพจิารณาจากสภาพปจจบุนัของสนิคา เมือ่สนิคาเคลือ่นไหวชา

หรือเมื่อเสื่อมคุณภาพ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

การรับรูและการวัดมูลคา

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)

ราคาทนุรวมถงึราคาซือ้สนิทรพัยทัง้ทีเ่ปนเงนิสดและจาํนวนเทยีบเทาเงนิสดในการทาํใหสนิทรพัยนัน้อยูในสถานท่ี

หรอืสภาพทีพ่รอมทีจ่ะใชงานไดตามทีป่ระสงค  สาํหรบัการซือ้ลขิสทิธิซ์อฟแวรทีถ่อืเปนสวนหนึง่ในการทาํงานรวม

กับอุปกรณใหถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของอุปกรณ

สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากัน บันทึกบัญชี

แยกจากกันแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญ 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเปนรายได/ คาใชจายอื่นในกําไรหรือขาดทุน 

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ตนทนุในการเปลีย่นแทนสวนประกอบจะรบัรูเปนสวนหนึง่ของมลูคาตามบญัชขีองรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ  

ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ

วัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี 

ตนทนุทีเ่กดิขึน้ในการซอมบาํรุงทีด่นิ อาคารและอปุกรณทีเ่กดิขึน้เปนประจาํจะรบัรูในกาํไรหรอืขาดทนุเมือ่เกิดขึน้
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 คาเสื่อมราคา

คาเสื่อมราคา คํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการ

เปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดย

ประมาณของสวนประกอบของสนิทรพัยแตละรายการ  ประมาณการอายกุารใหประโยชนของสนิทรพัยแสดงไดดังนี้ 

ป�

สวนปรับปรุงที่ดิน 10

อาคารและสวนปรับปรุง 20 - 40

เครื่องจักรและอุปกรณ 3 - 20

เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 10

ยานพาหนะ 5

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

การดอยคา

มูลคาตามบัญชีสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม

ในกรณีที่มีขอบงชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอย

คารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย 

หรอืทัง้สองอยาง และไมไดมไีวเพือ่ใชในการดาํเนนิงานของบรษิทั รวมถงึอสงัหารมิทรพัยทีย่งัไมไดระบวุตัถปุระสงค

ของการใชในอนาคต ถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาภาย

หลงัการรบัรูดวยมลูคายตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระและรบัรูการเปลีย่นแปลงมลูคายตุธิรรมในกาํไร

หรือขาดทุน

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากตนทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลคาตนทุนไดอยางนาเชื่อถือ

ตนทุนในการซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใชงานของอสงัหารมิทรพัยโดยจดัประเภทไปเปนทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ  มลูคายตุธิรรม 

ณ วันที่มีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเร่ิมแรกในมลูคายตุธิรรมหกัคาใชจายท่ีเกีย่วกบัการเกดิหนีสิ้น ภายหลังจากการบนัทึก

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้

เมื่อครบกําหนดไถถอนรับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา

การเชายานพาหนะ ซึ่งพิจารณาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนใหบริษัท

จะถกูจัดเปนสัญญาเชาการเงนิ สนิทรพัยภายใตสัญญาเชาการเงนิจะถกูบนัทกึเปนรายจายฝายทนุตามมลูคายตุธิรรม

สุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 

โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหจํานวนเงินที่ตองจายในแตละ

งวดมีจํานวนคงที่ คาเชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงิน จะบันทึกเปนหนี้สินภายใตสัญญา

เชาการเงิน สวนคาใชจายทางการเงินจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยภายใตสัญญา

เชาการเงิน จะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของการใชงานของสินทรัพยนั้น  

การเชาสินทรัพย โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชา จะถูกจัดเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรง

ตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่

ตองจายใหผูใหเชาจะถูกบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

รายได

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดอื่น

การขายสินคาและใหบริการ

รายไดจากการขายสนิคารับรูเม่ือลูกคามอํีานาจควบคมุในสนิคาซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมือ่มกีารสงมอบสนิคาใหกับลูกคา

ในกรณทีีส่ญัญาทีใ่หสทิธลูิกคาในการคนืสนิคา รายไดจะรบัรูในจาํนวนทีม่คีวามเปนไปไดคอนขางแนในระดบัสงูมากวา

จะไมมีการกลบัรายการอยางมนียัสาํคญัของรายไดทีร่บัรูสะสม ดงันัน้ รายไดทีร่บัรูจะปรบัปรงุดวยประมาณการรบัคืน

สนิคาซ่ึงประมาณการจากขอมลูในอดีต 

รายไดจากการใหบริการขนสงรับรูตลอดชวงเวลา ตนทุนบริการรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง  

เงินตราตางประเทศ

รายการคาทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนสกลุเงนิทีใ่ชในการดาํเนนิงาน (สกลุเงนิบาท) โดยใชอตัราแลกเปลีย่น

ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินและที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งวัดมูลคาตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปน

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

ภาษีเงินได

การคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร คํานวณขึ้นจากกําไรหลังจากบวกกลับดวยคาใชจาย

ซึ่งไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี และหักดวยรายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได ตามขอกําหนดใน

ประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินไดปจจุบัน

ภาษเีงนิไดปจจบุนั ไดแก ภาษทีีค่าดวาจะจายชําระจากกาํไรทีต่องเสียภาษหีรอืทีจ่ะใชสิทธเิรยีกรองทางภาษไีดจาก

กาํไรหรอืขาดทนุประจาํป โดยใชอตัราภาษีทีป่ระกาศใชหรอืทีค่าดวามผีลบงัคบัใช ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ซึ่งรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สินและจํานวนที่ใชเพ่ือการคํานวณภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวา

จะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชีจะบนัทกึตอเมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวากาํไรเพือ่เสียภาษใีนอนาคตจะ

มจีาํนวนเพยีงพอกบัการใชประโยชนจากผลแตกตางชัว่คราวดงักลาว สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชจีะถกูทบทวน

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเทาทีป่ระโยชนทางภาษจีะมโีอกาสถกูใชจรงิ
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ผลประโยชนพนักงาน

บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงิน ซึ่งพนักงานตองจาย

สะสมและบรษิทัจายสมทบใหเปนรายเดอืน สนิทรพัยของกองทนุสาํรองเลีย้งชพีไดแยกออกจากสนิทรพัยของบรษิทั 

เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังาน คาํนวณโดยนกัคณติศาสตรประกนัภยั โดยใชวธิคีดิ

ลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันที่ใหสิทธิแกพนักงาน (ชําระดวยตราสารทุน) รับรูเปนคาใชจายพรอม ๆ

ไปกับการเพิ่มข้ึนในสวนของผูถือหุน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถใชสิทธิไดอยางไมมีเงื่อนไข จํานวนที่รับ

รูเปนคาใชจายจะถูกปรับปรุงเพื่อใหสะทอนถึงจํานวนสิทธิซ้ือหุนที่แทจริงซ่ึงเขาเงื่อนไขการใหบริการที่เกี่ยวของ

ซึ่งเปนจํานวนท่ีเดิมเคยรับรูตามจํานวนสิทธิซื้อหุนที่เขาเงื่อนไขการใหบริการที่เกี่ยวของ ณ วันที่ไดรับสิทธิ

สําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลคายุติธรรมของสิทธิซื้อหุน ณ วันที่ใหสิทธิจะ

ถกูวดัคาเพือ่ใหสะทอนถึงเงือ่นไขนัน้และไมมกีารปรบัปรงุสาํหรบัผลตางระหวางจาํนวนทีค่าดไวกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

บรษัิทแสดงกาํไรตอหุนข้ันพืน้ฐานสาํหรบัหุนสามญั กาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรอืขาดทนุของ

ผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนายระหวางป 

การจายเงินปนผล

เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท

ไดอนุมัติการจายเงินปนผล

สวนงานดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดในการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น

จากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล บริษัทนําเสนอสวนงาน

ตามภูมิศาสตรเปนรูปแบบหลักในการรายงาน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูกต็อเมือ่บรษิทัมภีาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัหรอืทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ

ในอดีต และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกจิจะตองถกูจายไปเพือ่ชําระภาระหนีส้นิดงักลาว 
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4. ประมาณการทางการบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนของทุน

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ

4.1.1 รายได

บรษิทัใชดลุยพนิจิในการพิจารณาขอตกลงระหวางคูสญัญาตัง้แตสองฝายขึน้ไป เพือ่ประเมนิสิทธิ

ของคูสัญญาและภาระที่ตองปฏิบัติแตละฝายในสวนที่เก่ียวกับสินคาและบริการที่ตองสงมอบ

โดยบริษทัแยกรายไดจากการขายถงัแกสปโตรเลยีมเหลวและถงัทนความดนัชนดิตาง ๆ  รบัรูรายได 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และบริษัทยังมีรายไดจากการบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซอม และใหบริการ

ขนสงตามที่ลูกคากําหนดรับรูรายไดตลอดชวงเวลาหนึ่ง

4.1.2 การดอยคาของลูกหนี้

บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนที่ประมาณวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได

โดยการประเมินบนพื้นฐานจากความไมแนนอนในการรับชําระหนี้และดุลยพินิจของผูบริหาร

4.1.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

บริษัทประมาณคาเผื่อลดมูลคาสําหรับสินคาหมุนเวียนชา และเสื่อมคุณภาพเพื่อรับรูการดอยคา

ของสนิคาคงเหลอื โดยจะพจิารณาจากการหมนุเวยีนและการเสือ่มสภาพของสนิคาคงเหลือแตละ

ประเภท

4.1.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณ และ

โปรแกรมคอมพิวเตอรของบริษัท โดยจะทบทวนคาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายเมื่ออายุการ

ใชงานและมูลคาคงเหลือมีความแตกตางไปจากการประมาณการในอดีต หรือมีการตัดจําหนาย

สินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานอีกตอไป

4.1.5 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพี่อการลงทุน ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธี

เปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณ

การบางประการ
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4.1.6 ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณติศาสตร

ประกนัภยั ซึง่ขอสมมตฐิานในการประมาณการดงักลาวประกอบดวย อตัราคิดลด จาํนวนเงนิเดอืน

ทีค่าดวาจะเพิม่ขึน้ในอนาคต อตัรามรณะและปจจยัทีเ่กีย่วของในเชิงประชากรศาสตร อยางไรกต็าม

 ผลประโยชนหลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

4.1.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชรีบัรูโดยการประมาณการจากความสามารถในการทาํกําไรทาง

ภาษีในอนาคตของบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่สามารถใชประโยชนได นอกจากนั้น 

ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจ

หรือความ ไมแนนอนของกฎหมายภาษี

4.2 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน

วตัถปุระสงคของบรษิทัในการบรหิารทนุน้ันเพือ่ดาํรงไวซึง่ความสามารถในการดาํเนนิงานอยางตอเนือ่งของ

บริษทั เพือ่สรางผลตอบแทนตอผูถอืหุนและเปนประโยชนตอผูทีม่สีวนไดเสยีอืน่ เพือ่ดาํรงไวซึง่โครงสราง

ของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนของทุน

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจออกหุนใหมหรือออกหุนกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้

หรือขายสินทรัพยเพื่อลดภาระหนี้ 

5. รายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บรษัิทมรีายการบญัชบีางรายการทีเ่กดิขึน้กับบคุคลทีเ่กีย่วของกนั บคุคลเหลาน้ีเกีย่วของกนัโดยมกีารถือหุนและ/หรอื

กรรมการรวมกัน ดังนั้น งบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการเหลานีต้ามมูลฐานทีพ่ิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับ

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบางกรณีอาจใชเกณฑที่แตกตางจากรายการกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ยอดคงเหลือคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

 
พันบาท

2562 2561

หนี้สินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 19,891 8,781
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการระหวางบคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วของกันทีส่าํคญั สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย

นโยบายราคา
พันบาท

2562 2561

คาเชาที่ดิน - บุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามสัญญา 1,200 1,200

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ

   ผลประโยชนปจจุบัน 73,863 82,388

   สํารองผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน

- ตนทุนบริการ 476 369

- ตนทุนทางการเงิน 399 295

- ตนทุนบริการในอดีต 2,985 -

   คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ - 159

รวม 77,723 83,211

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 
พันบาท

2562 2561

เงินสด 177 165

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 5,589 72,911

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 6,917 6,033

รวม 12,683 79,109
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7. เงินลงทุนระยะสั้น

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 90,724 -

บวก ลงทุนเพิ่ม 1,406,800 236,400

หัก จําหนายออก (1,340,407) (146,000)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนระยะสั้น 48 324

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 157,165 90,724

บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปด ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยทั่วไป

เงินลงทุนดังกลาวไมมีขอจํากัดในการเบิกถอนและถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคา

การวัดมูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรมเปนราคาอางอิงโดยผูจัดการกองทุน ซึ่งคํานวณมาจากมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่ถือโดยกองทุน 

(ระดับ 2)

8. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ มีดังนี้

พันบาท

2562 2561

ยังไมถึงกําหนดชําระ 350,352 303,459

เกินกําหนดชําระ :

นอยกวา 3 เดือน 106,208 122,315

มากกวา 3 เดือน ไมเกิน 6 เดือน - 332

มากกวา 6 เดือน ไมเกิน 12 เดือน - 5,599

มากกวา 12 เดือน - 12

รวม 456,560 431,717

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคา มีระยะเวลาตั้งแต 30 - 90 วัน
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

9. สินค้าคงเหลือ

  
พันบาท

2562 2561

วัตถุดิบและอื่น ๆ 529,444 802,857

สินคาระหวางผลิต 50,730 36,281

สินคาสําเร็จรูป 53,826 41,889

รวม 634,000 881,027

หัก คาเผื่อลดมูลคาสินคา (656) (656)

สุทธิ 633,344 880,371

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายในตนทุนขาย

จํานวน 2,588.87 ลานบาท และ 3,508.99 ลานบาท ตามลําดับ

10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยจํานวนรวม 36.50 ลานบาท 

และ 36.29 ลานบาท ตามลาํดบั ทีม่ขีอจาํกดัในการใชเนือ่งจากไดนาํเปนหลกัทรพัยคํา้ประกนัใหแกธนาคารพาณชิย 

ซึง่เปนผูออกหนงัสอืคํา้ประกนัเพือ่บริษทัสาํหรบัการใชสาธารณปูโภค การปฏิบตัติามสญัญาขายสนิคา และเปนหลกั

ประกันสําหรับเงินกูยืมจากธนาคาร

 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีดังนี้

  
พันบาท

2562 2561

ที่ดิน 35,200 35,200

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 24,580 24,580

รวม 59,780 59,780

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประกอบดวยที่ดินและส่ิงปลูกสราง ที่ไมไดมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัท 

รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่ยังไมไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ดังตอไปนี้
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท

2562 2561

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 59,780 53,480

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมสําหรับป - 6,300

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 59,780 59,780

การวัดมูลคายุติธรรม 

มลูคายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ ถกูประเมินราคาโดยเปนผูประเมนิราคาทรพัยสินอสิระจากภายนอก

ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว และไดรับ

การเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การประเมินโดยผูประเมินมูลคา

อสิระจะทาํอยางนอยทกุ 3 ป หรอืขึน้อยูกบัการตดัสนิใจของเมือ่ผูบรหิารพจิารณาวามกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ปนสาระ

สาํคญัในมูลคายตุธิรรม ในระหวางป มลูคายตุธิรรมของทีด่นิและสิง่ปลกูสรางดงักลาวไมมกีารเปลีย่นแปลง (ป 2561

มกีาํไรจากการปรบัปรงุมลูคายตุธิรรม จาํนวน 6.30 ลานบาท) ซึง่มลูคายตุธิรรมดงักลาวคํานวณจากผูประเมนิราคา

อิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยในบริเวณขางเคียงใกลเคียงกับของบริษัท (ขอมูลระดับ 2) 

บริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวนเงิน 58.18 ลานบาท นําไปจํานอง เพื่อติดภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 และ 26 
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

พันบาท

ทีด่นิและ

ส�วนปรบัปรุง

อาคารและ

ส�วนปรบัปรุง

เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ�

เคร่ืองตกแต�ง

ตดิตัง้และ

เคร่ืองใช�

สํานกังาน ยานพาหนะ

เคร่ืองจกัร

ระหว�าง

ตดิตัง้และงาน

ระหว�าง

ก�อสร�าง รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2561 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
จาํหนาย / ตัดจาํหนาย - - (6,648) (798) (3,408) - (10,854)
โอนเขา / (โอนออก) 1,228 29,015 55,464 - - (85,707) -
31 ธันวาคม 2561 308,374 491,551 897,991 39,784 53,889 25,715 1,817,304
ซือ้เพิม่ - 17 5,900 790 - 48,790 55,497
จาํหนาย / ตัดจาํหนาย - - (1,821) - - - (1,821)

โอนเขา / (โอนออก) 6,932 6,752 38,419 - - (52,103)        -
31 ธันวาคม 2562 315,306 498,320 940,489 40,574 53,889 22,402 1,870,980

คาเส่ือมราคาสะสม
1 มกราคม 2561 32,595 205,313 373,621 34,201 47,916 - 693,646
คาเสือ่มราคาสาํหรบัป 868 12,076 39,144 1,562 3,295 - 56,945
คาเสือ่มราคาสะสมสวนทีจ่าํหนาย - - (5,626) (798) (3,408) - (9,832)
31 ธันวาคม 2561 33,463 217,389 407,139 34,965 47,803 - 740,759
คาเสือ่มราคาสาํหรบัป 1,133 12,868 42,121 1,502 2,572 - 60,196
คาเสือ่มราคาสะสมสวนทีจ่าํหนาย - - (795) - - - (795)
31 ธันวาคม 2562 34,596 230,257 448,465 36,467 50,375 - 800,160

มลูคาสทุธติามบญัชี
31 ธันวาคม 2561 274,911 274,162 490,852 4,819 6,086 25,715 1,076,545
31 ธันวาคม 2562 280,710 268,063 492,024 4,107 3,514 22,402 1,070,820

คาเส่ือมราคาสาํหรบัป 2561
ตนทนุขาย 49,105
คาใชจายในการบรหิาร 7,840
    รวม 56,945

คาเส่ือมราคาสาํหรบัป 2562
ตนทนุขาย 52,874
คาใชจายในการบรหิาร 7,322
    รวม 60,196

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมถึงเครื่องจักรบางสวน ไดถูกจดจํานองเปนหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 

แหงหนึ่ง ดังที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพยที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยู ซึ่งมีราคาทุน

จํานวน 259.06 ลานบาท และ 250.13 ลานบาท ตามลําดับ 
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

  
พันบาท

2562 2561

หนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทส 141,603 543,371

   รวม 141,603 543,371

ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารเปนจาํนวนเงนิรวม 5,181 ลานบาท (2561 : 5,181 ลานบาท)

หนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทส มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.55 - 2.66 ตอป (2561 : รอยละ 1.55 - 2.77 ตอป)

เงินกูยืมจากธนาคารดังกลาวมีการคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน รวมทั้งอาคารและเครื่องจักรของบริษัทและ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เงินฝากธนาคาร และโดยการจํานําหุนของบริษัท ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูถือหุน และ 

คํ้าประกันสวนตัวโดยกรรมการของบริษัท

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงิน สําหรับยานพาหนะ เพื่อใชในการดําเนินงาน 

โดยมีระยะเวลาผอนชําระ 48 - 49 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

2562 2561

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

    ครบกําหนดชําระภายใน 12 เดือน 3,408 1,663

    ครบกําหนดชําระเกิน 12 เดือนแตไมเกิน 49 เดือน - 3,408

รวม 3,408 5,071

หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (107) (403)

3,301 4,668

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน (3,301) (1,367)

สุทธิ - 3,301
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15. หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

พันบาท

2562 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงาน 54,350 39,547

งบกําไรขาดทุน

รับรูในกําไรหรือขาดทุน

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 19,601 4,142

บริษัทมีภาระผูกพันตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิ

และอายุงาน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมี

การเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

พันบาท

2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 39,547 38,074

รับรูในกําไรขาดทุน

- ตนทุนบริการปจจุบัน 3,558 2,722

- ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,989 1,420

- ตนทุนบริการในอดีต 14,054 -

ผลประโยชนจาย (4,798) (2,669)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 54,350 39,547

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดประกาศพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

ในราชกจิจานเุบกษา ซึง่ใหสทิธแิกลกูจางทีท่าํงานตดิตอกนัครบ 20 ปขึน้ไป ไดรบัคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอตัรา

สุดทาย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และสงผลใหภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานรวมถึงตนทุนบริการในอดีตในงบกําไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 14.05 ลานบาท
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญมีดังนี้

อัตราคิดลด รอยละ 3.48 ตอป 

อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต รอยละ 6.0 ตอป

อายุที่จะเกษียณ 60 ป

จํานวนพนักงาน 414 คน

การวิเคราะหความออนไหว

การเปลีย่นแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกีย่วของในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกันภยัทีอ่าจเปนไป

ไดอยางสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถอืวาขอสมมตฐิานอืน่ ๆ  คงที ่จะมผีลกระทบตอภาระผกูพนัผลประโยชน

ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้

พันบาท

ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน� ที่กําหนดไว�

2562 2561

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป) (5,778) (4,206)

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 ตอป) 6,726 4,909

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป) 7,388 4,933

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 ตอป) (6,398) (4,289)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป) (7,311) (4,904)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 ตอป) 8,560 5,717

16. ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ในการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2562 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ผูถอืหุนไดอนมุตัลิดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

จาํนวน  898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลอื 535,506,333 บาท โดยใชวธิตีดัจาํหนายหุนจดทะเบยีน

ทีจ่าํหนายไมไดจากใบสําคญัแสดงสิทธทิีห่มดอายแุลว จาํนวน 898,972 หุน พรอมกบัแกไขหนงัสอืบรคิณหสนธิของ

บรษัิทใหสอดคลองกบัการลดทนุจดทะเบยีน บรษิทัไดจดทะเบยีนกับกรมพฒันาธรุกจิการคา เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2562
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจัดสรรและออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) จํานวน 9,400,000 

หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกิน 3 ป

นบัตัง้แตวนัที ่15 มถินุายน 2558 ใบสาํคญัแสดงสิทธสิามารถทีจ่ะใชสิทธใินการซ้ือหุนสามญัทีอ่อกใหมของบรษิทัไดรวม

3 ครัง้ โดยสามารถใชสทิธคิรัง้แรกไดเมือ่ครบระยะเวลา 1 ป นบัจากวนัท่ีบรษิทัไดออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใบสาํคญั

แสดงสทิธดิงักลาวมีสิทธทิีจ่ะซือ้หุนสามัญทีอ่อกใหมของบรษิทัไดในอตัราการใชสิทธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หนวย 

ตอ 1 หุนสามัญ ในราคา 5.80 บาทตอหุน โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละของจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช�สิทธิ

ร�อยละของจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่ได�รับจัดสรร

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 30

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 40

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทบันทึกคาใชจายสําหรับโครงการ ESOP เปนจํานวน 0.82 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งแสดงรวมในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในงบกําไรขาดทุนพรอมกับรับรู “สวนทุนจากการจายโดยใช

หุนเปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญและสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปน

เกณฑของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

จํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุ�นสามัญ

(หน�วย)

ส�วนทุนจากการจ�าย

โดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 4,131,770 2,640

บันทึกการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเปนคาใชจายในระหวางป - 815

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (3,518,890) (3,308)

ตราสารแสดงสิทธิซื้อหุนที่หมดอายุ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (612,880) (147)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - -138

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําปี

 2
56

2
บร

ิษัท
 ส

หม
ิตร

ถัง
แก

๊ส 
จํา

กัด
 (
มห

าช
น)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

18. เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท มีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.24 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 535,506,333 หุน

รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 129 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันที่ 6 กันยายน 2562

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผูถือหุนมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับผล

การดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุนละ 0.63 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาล

ไปแลวสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท สําหรับหุนสามัญ จํานวน 

535,506,333 หุน รวมเปนเงนิปนผลทัง้สิน้ 161 ลานบาท เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2561 และบรษิทัมเีงนิปนผลจายคง

เหลอืสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุนละ 0.33 บาท

คิดเปนเงินทั้งสิ้น 177 ลานบาท โดยจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวัน

ที่ 30 มิถุนายน 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.30 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 535,506,333 หุน รวมเปน

เงินปนผลทั้งสิ้น 161 ลานบาท โดยจายเงินปนผลดังกลาวแลวในวันที่ 7 กันยายน 2561 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผูถือหุนมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับกําไร

จากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวาง

กาลไปแลวสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท สําหรับหุนสามัญ จํานวน 

531,987,443 หุน รวมเปนเงนิปนผลทัง้สิน้ 133 ลานบาท เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 และบรษิทัมเีงนิปนผลจายคง

เหลอืสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุนละ 0.35 บาท

คิดเปนเงินทั้งสิ้น 186 ลานบาท โดยจายเงินปนผลแลวในวันที่ 27 เมษายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินปนผลคางจายคงเหลือ จํานวน 4.16 ลานบาท (2561 : 3.33 ลานบาท)

ซึ่งแสดงในหนี้สินหมุนเวียน  

19. สํารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง

ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทนุสาํรองดงักลาวจะมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ทนุสาํรองนีจ้ะนาํไปจายเปนเงนิปนผลไมได
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ และจะจาย

ใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2562 บริษัทไดจายเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 3.45 ลานบาท (2561 : 3.49 ลานบาท) 

21. รายได้

บริษัทมีรายไดจากการขายทั้งในประเทศและตางประเทศ ประกอบดวยถังแกสปโตรเลียมเหลวและถังทนความดัน

ชนิดตาง ๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซอม และใหบริการขนสงตามที่ลูกคากําหนด  

บรษัิทไดเปดเผยขอมลูการจาํแนกรายไดตามภูมศิาสตร และแยกตามการรบัรูรายไดสําหรบัปส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

และ 2561 ประกอบดวย ดงันี้

พันบาท

รายได�จากการขาย บริการขนส�ง อื่น ๆ รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เอเชีย 1,039,440 1,836,390 34,929 80,702 18,615 8 1,092,984 1,917,100

แอฟริกา 947,457 1,339,654 48,387 61,142 - - 995,844 1,400,796

อเมริกา 737,324 592,633 3,644 4,617 - - 740,968 597,250

อื่นๆ 422,625 525,571 3,538 12,211 - - 426,163 537,782

รวม 3,146,846 4,294,248 90,498 158,672 18,615 8 3,255,959 4,452,928

รายไดแยกตามการรับรูรายได

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 3,146,846 4,294,248  -  - 18,615 8 3,165,461 4,294,256

- ตลอดชวงเวลาหนึ่ง - - 90,498 158,672 - - 90,498 158,672

รวม 3,146,846 4,294,248 90,498 158,672 18,615 8 3,255,959 4,452,928
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

22. รายได้อื่น

รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย 

พันบาท

2562 2561

รายไดจากการขายเศษซาก 140,735 192,074

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 24,390 21,418

รายไดจากบรกิารตรวจสอบคณุภาพถัง 3,525 11,064

กาํไรจากการปรบัมลูคายตุธิรรมของอสังหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุ - 6,300

อืน่ๆ 6,987 13,093

รวม 175,637 243,949

23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีดังนี้

พันบาท

1 มกราคม 2562

บนัทกึเป�น

รายได� / (รายจ�าย)

ในกาํไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

จากรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน 2,231  - 2,231

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน

สําหรับผลประโยชนพนักงาน 7,910 2,960 10,870

รวม 10,141 2,960 13,101

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ (937) 88 (849)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 9,204 3,048 12,252
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท

1 มกราคม 2561

บันทึกเป�น

รายได� / (รายจ�าย)

ในกําไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

จากรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 3,491 (1,260) 2,231

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพัน

สําหรับผลประโยชนพนักงาน 7,615 295 7,910

รวม 11,106 (965) 10,141

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,025) 88 (937)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,081 (877) 9,204

ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

พันบาท

2562 2561

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน

สําหรับปปจจุบัน 91,628 136,903

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว   (3,048) 878

รวมภาษีเงินได 88,580 137,781

2562 2561

อัตราภาษี

(ร�อยละ) พันบาท

อัตราภาษี

(ร�อยละ) พันบาท

กําไรกอนภาษีเงินได 463,778 696,199

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 92,756 20 139,240

ภาษจีากคาใชจายทีไ่มสามารถมาหกัเปนคาใชจายทางภาษี 325 649

ผลประโยชนทางภาษจีากคาใชจายทีม่สีทิธิน์าํมาหกัเปนคา

ใชจายทางภาษีเพิ่มเติม (4,420) (4,750)

ปรับปรุงรายการภาษีงวดกอน (81) 2,642

สุทธิ 88,580 137,781
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

24. ส่วนงานดําเนินงาน

รายละเอียดขอมูลสวนงานดําเนินงานที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

พันบาท

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ในประเทศ  ต�างประเทศ รวม ในประเทศ ต�างประเทศ รวม

รายไดจากการขายและบริการ 309,420 2,946,539 3,255,959 267,015 4,185,913 4,452,928

ตนทุนขายและบริการ (185,225) (2,403,643) (2,588,868) (162,430) (3,346,557) (3,508,987)

กําไรขั้นตน 124,195 542,896 667,091 104,585 839,356 943,941

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน

การดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน

และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน บริษัทรายงานผลการดําเนินงานแยกเปนในประเทศและตางประเทศ

บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคา

โดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน 

ดังนั้นสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว

กําไรขั้นตนของแตละสวนงาน เกิดขึ้นจากยอดขายสินคาในประเทศและตางประเทศหักดวยตนทุนขายที่เกี่ยวของ                   

ซึ่งคํานวณถัวเฉลี่ยจากตนทุนมาตรฐานของแตละผลิตภัณฑ 

ลูกคารายใหญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไมมีลูกคาหลัก 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดแก

พันบาท

2562 2561

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 2,029,587 2,823,010

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน 324,024 342,715

คาขนสง 123,886 190,113

คาเสื่อมราคา 60,196 56,945

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต 26,386 21,043

คานายหนา 19,010 60,189
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

26. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

26.1 ภาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศแหงหนึง่ไดออกหนงัสือค้ําประกนัจาํนวนเงนิรวม 227.49 ลานบาท

ใหกับกรมศุลกากร เพื่อการงดเวนการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดสําหรับวัตถุดิบที่นําเขามาจาก

ตางประเทศเพื่อผลิตและสงออกไปขายตางประเทศภายใน 1 ป 

26.2 ภาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศไดออกหนงัสอืคํา้ประกนัเพือ่คํา้ประกนัการใชไฟฟาและเร่ืองอืน่                 

เปนจํานวนเงินรวม 90.75 ลานบาท

26.3 บริษัทมีสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกไดเกี่ยวเนื่องกับการเชาที่ดิน โดยมีภาระผูกพันที่จะตอง

จายคาเชาที่กําหนดในสัญญาจํานวนเงิน 0.90 ลานบาท 

ทั้งนี้ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวมีการจดจํานองที่ดิน รวมทั้งอาคารและเครื่องจักรบางสวนของบริษัท

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 และ 12 เปนหลักประกัน และการคํ้าประกันสวนตัวของกรรมการของบริษัท 

27. เครื่องมือทางการเงิน

สนิทรัพยทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิทีม่อียูในงบแสดงฐานะการเงนิไดรวมเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 

เงนิลงทุนระยะสัน้ ลกูหนีก้ารคาและเจาหนีก้ารคา เงนิฝากธนาคารทีมี่ขอจาํกัดในการใช หนีส้นิตามสญัญาเชาการเงนิ

เงินกูยืมระยะสั้น เงินรับลวงหนาจากลูกคา และคานายหนาคางจาย นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและ

การวัดมูลคาของรายการเหลานี้ไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ 
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการขายและซื้อสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

2562

จํานวนเงิน

ตราต�างประเทศ 

(พันหน�วย)

อัตราแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตราป�ด)

จํานวนเงินเทียบเท�า

เงินบาท (พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 81 29.9767 2,428

ลูกหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 14,131 29.9767 423,606

 สกุลเงินยูโร 53 33.3775 1,766

 สกุลเงินคูเวตดีนาร 143 98.8026 14,139

เจาหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 3,307 30.3313 100,311

เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 4,411 30.3313 133

เงินรับลวงหนาจากลูกคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 155 30.3313 4,705

 สกุลเงินยูโร 26 34.0846 900

คานายหนาคางจายที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 746 30.3313 22,630

 สกุลเงินยูโร 183 34.0846 6,252
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2561

จํานวนเงิน

ตราต�างประเทศ

(พันหน�วย)

อัตราแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตราป�ด)

จํานวนเงินเทียบ

เท�าเงินบาท

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 81 32.2848 2,611

ลูกหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 6,458 32.2848 208,495

 สกุลเงินยูโร 3,981 36.7620 146,337

 สกุลเงินคูเวตดีนาร 477 106.2699 50,691

เจาหนี้การคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 124 32.6148 4,039

เงินกูยืมระยะสั้นที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 16,660 32.6148 543,371

เงินรับลวงหนาจากลูกคาที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 362 32.6148 11,816

 สกุลเงินยูโร 1 37.4884 41

คานายหนาคางจายที่เปนเงินตราตางประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 1,738 32.6148 56,673

 สกุลเงินยูโร 260 37.4884 9,747

อยางไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสัีญญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาสําหรบัการรบัชาํระเงิน

จากลูกหนี้การคาและจายชําระเงินเจาหนี้การคา โดยบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงิน

ที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีไวเพื่อชวยใน

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

จํานวนเงินตราต�างประเทศ 

(พันหน�วย)

อัตราแลกเปลี่ยนตาม

สัญญา (บาท)

สญัญาซ้ือเงนิตราตางประเทศลวงหนาสาํหรบัการรบัชําระเงนิลกูหนีก้ารคา 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 500 30.3388 - 30.4000

สกุลเงินยูโร 300 33.6500 - 33.7705

สญัญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสาํหรบัการจายชําระเงนิเจาหนีก้ารคา 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,000 30.2350 - 30.3300
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทไดใหสินเช่ือทางการคาแกลูกคาท่ีซื้อขายกันเปนปกติทางการคา บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง

จากการใหสินเชื่อ โดยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด และใหความสําคัญตอลูกหนี้ราย

ที่คางชําระนานเกินกําหนดแตละราย ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี บริษัทจะบันทึกคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทาที่จําเปนไวในบัญชี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียของตลาดในอนาคต

การเปลีย่นแปลงดงักลาวจะสงผลกระทบตอผลการดาํเนนิงานและกระแสเงินสดของบรษิทั ทัง้นีบ้รษิทัมคีวามเสีย่ง

เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

พันบาท

2562

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม�มีดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

สนิทรพัย / หนีส้นิทางการเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 5,589 - 7,094 12,683 0.10% - 0.38%

เงนิฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 36,502 - 36,502 0.65% - 1.00%

เงนิกูยมืระยะสัน้จากธนาคาร 141,603 - - 141,603 1.55% - 1.66%

พันบาท

2561

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม�มีดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

สนิทรพัย / หนีส้นิทางการเงนิ

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

เงนิฝากธนาคารทีมี่ขอจํากัดในการใช - 36,289 - 36,289 0.65% - 1.00%

เงนิกูยมืระยะสัน้จากธนาคาร 543,371 - - 543,371 1.55% - 2.77%

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสีย่งดานสภาพคลองเกดิจากความเปนไปไดทีล่กูคาอาจจะไมสามารถจายชาํระหนีใ้หแกบรษิทัไดภายในกาํหนด

เวลาปกตขิองการคา เพ่ือจดัการความเส่ียงนี ้บริษทัไดประเมนิความสามารถทางการเงนิของลกูคาเปนระยะ ๆ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันบาท

2562

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป� มากกว�า 1 ป� รวม

สินทรัพย / หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,683 - - 12,683

ลูกหนี้การคา 456,560 - - 456,560

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช - - 36,502 36,502

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 141,603 - 141,603

เจาหนี้การคา 312,485 - - 312,485

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 3,301 - 3,301

พันบาท

2561

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป� มากกว�า 1 ป� รวม

สินทรัพย / หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 79,109 - - 79,109

ลูกหนี้การคา 431,717 - - 431,717

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช - - 36,289 36,289

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 543,371 - 543,371

เจาหนี้การคา 148,483 - - 148,483

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 1,367 3,301 4,668

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีในงบการเงิน

บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช และลูกหนี้การคา มีราคาตามบัญชีใกล

เคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

- เงินกูยืมจากธนาคาร เจาหนี้การคา และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทาง

การเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

28. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยก

แสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

(หนวย : พันบาท)

2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนระยะสั้น - 157,165 - 157,165

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 59,780 - 59,780

(หนวย : พันบาท)

2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนระยะสั้น - 90,724 - 90,724

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 59,780 - 59,780

29. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงตอหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทมีดังนี้ 

พันบาท

หนี้สินสัญญาเช�า เงินกู�ยืมระยะสั้น รวม

1 มกราคม 2561 5,997 297,816 303,813

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

เงินสดรับ - 2,170,135 2,170,135

รายการที่ไมใชกระแสเงินสด:

อัตราแลกเปลี่ยน - 7,281 7,281

31 ธันวาคม 2561 4,668 543,371 548,039

การจายคืน (1,367) (1,546,916) (1,548,283)

เงินสดรับ - 1,145,532 1,145,532

รายการที่ไมใชกระแสเงินสด:

อัตราแลกเปลี่ยน - (384) (384)

31 ธันวาคม 2562 3,301 141,603 144,904
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ

กําไรจากการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.42 บาท 

ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.24 บาท 

สําหรับหุน 535,506,333 หุน จํานวนเงินรวม 129 ลานบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทมีเงินปนผลจาย

คงเหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท 

เปนจํานวนไมเกิน 97 ลานบาท

31. เรื่องอื่นๆ

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษทัครัง้ที ่5/2562 เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท

มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการใหจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมในตางประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท

ตอมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายใน

เวลาที่เหมาะสม 

32. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บรษิทัไดมกีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการกบัรายการในงบการเงนิสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ใหม

เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

ก�อนจัดประเภทและ

ปรับปรุงใหม�

หลังจัดประเภทและ

ปรับปรุงใหม�

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายไดจากการขาย 4,450,570 4,452,928

รายไดอื่น 246,307 243,949

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
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บุคคลอ้างอิง

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

(ข) ผูแทนผูถือหุนกู

 ไมมี

(ค) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ 

 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย เลขทะเบียน 6549 หรือ 

 นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ 

 นายนรินทร  จูระมงคล เลขทะเบียน 8593

 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด

 ชั้น 11 แคปปตอลทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

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

(ง) ผูตรวจสอบภายใน

 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด 

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

 กรุงเทพฯ 10800

 โทรศัพท : (02) 596-0500 

(จ) ที่ปรึกษากฎหมาย

 1) CSBC Law Offices

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

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

 2) สํานักงานกฎหมายเทพ

 เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิท ชั้น 11 หอง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

 3) SCL Law Group 

 เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 9 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท : (02)-676-6667-8  โทรสาร : 02-676-6188-9 ตอ 412

(ฉ) ที่ปรึกษาดานงานนักลงทุนสัมพันธ

 บริษัท ออนไลน แอสเซ็ท จํากัด (IR Plus)

 เลขที่ 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 โทรศัพท : (02)-541-4011 ตอ 612 โทรสาร : 02-541-4011

(ช) ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ

 ไมมี
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