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สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีความผันผวนอย่างมากจาก 

การระบาดของโรค COVID-19 ทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ในทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคท่ัวโลก และไม ่สามารถ 

คาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด จากผลกระทบดังกล่าว

แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้อย่าง

ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ก็ยังส่งผลกระทบ 

ต่อภาพรวมของการประกอบธุรกิจของประเทศ ในวิกฤต

ดังกล่าวบริษัทได้ด�าเนินมาตรการป้องกัน พนักงานและ 

ผู้มาติดต่องาน ตามมาตรฐานการป้องกันโรค COVID-19 

ของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด จัดให้พนักงาน

บางฝ่ายท�างานที่บ้าน (Work From Home) การจัดซื้อ

หน้ากากผ้าอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ Face Shield 

แจกจ่ายให้กบัพนกังาน การจดัซือ้เครือ่งวดัอณุหภูมร่ิางกาย

เพื่อใช้คัดกรองโรคก่อนเข้าพื้นท่ีท�างาน การใช้ประโยชน์

จากดิจิทัลในการประชุม ตลอดจนการท�าความสะอาด

และฉดีน�า้ฆ่าเชือ้ สถานทีท่�างานอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้

ยงัส่งพนกังานทีม่ทีีพ่กัอาศยัหรอืเดนิทางไปทีจ่ดุเส่ียง เข้ารบัการตรวจหาเช้ือ ทีโ่รงพยาบาลเอกชน โดยบรษิทัเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาด ซึ่งการด�านินการตามมาตรฐานเชิงรับและเชิงรุกดังกล่าวได้รับความร่วมมือ

จากพนักงานทุกท่าน ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่องด้วยดี

ในปี 2563 แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่ผลประกอบการของบริษัทยังคงดีขึ้น 

กว่าปีก่อน เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิด และผลิตภัณต์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวชนิดต่างๆ ซ่ึงบริษัทเป็น

ผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่ ยังมีแนวโน้มขยายตัวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 มียอดขายไปยังต่างประเทศ 

ทัว่โลกสดัส่วนร้อยละ 98 ของยอดขายรวม โดยมยีอดขายจ�านวน3,973 ล้านบาท สงูกว่าปีก่อนร้อยละ 22 มกี�าไรสุทธจิ�านวน 

618 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 65

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้รบัรางวลั บรษิทัทีม่กีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม และธรรมาภบิาล (ESG100) จากสถาบนั

ไทยพฒัน์ และได้รบัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดเีลศิ” ห้าตราสญัลกัษณ์ ซึง่เป็นระดบัสงูสดุจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี พ.ศ.2563

ส�าหรับในปี 2564 คาดว่าจะยงัคงมปัีญหาด้านเศรษฐกจิ และมคีวามผันผวนค่อนข้างมาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ

ของประเทศต่างๆทัว่โลกต่อเนือ่งไปอกีระยะเวลาหนึง่ ส�าหรบัตลาดการส่งออกของประเทศไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนือ่งจากปี 

2563 ตามทิศทางเศรษฐกิจ และการค้าโลก อย่างไรก็ดี ปัญหาการขาดแคลนและต้นทุนที่สูงขึ้นของตู้คอนเทรนเนอร์ในช่วง

ปลายปี 2563 และแนวโน้มค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าจากการอ่อนค่าของเงนิดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิาจะเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบส�าคญั

ต่อการส่งออก อย่างไรกต็ามการมวีคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 จะเป็นปัจจยับวกทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิโลกขยายตวัในช่วงหลงัปี 

2564 ด้วยปัจจัยภายในและภายนอกประเทศดังกล่าว ส่งผลให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ส่งออกจะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก 

รายงานประจ�าปี 2563 001



ในส่วนของบริษัทมีการเฝ้าระวัง และปรับแผนล่วงหน้าตลอดเวลา เช่น การซื้อวัตุดิบหลักต่างๆ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ รวมทั้งมาตรการบริหารจัดการทางการเงินอย่าง

รอบคอบ

อนึง่ในปี 2564 เป็นปีทีบ่รษิทัก่อตัง้มาครบ 40 ปีบรษิทัยงัคงให้ความส�าคัญเรือ่งการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลิตสินค้า และ 

การบรกิาร ทีม่ปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัการวางแผนกลยทุธ์ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโปร่งใส และเป็นธรรม มคีวามรบัผดิ 

ชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้ ลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ คูค้่าของบรษิทั สถาบนัการเงนิต่างๆ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จของบริษัทในวันน้ี และวันข้างหน้า ผม คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกท่าน 

ขอให้ค�ามั่นว่าจะอุทิศแรงกาย แรงใจ ในการท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง 

และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายวินัย  วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)002



ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน



หมายเหตุ : วิสัยทัศน์และพันธกิจฉบับปัจจุบัน ได้รับการทบทวนในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

“บรษัิทฯมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมถงัแกส๊ของโลก
โดยค�านงึถงึส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

•	จดัสรรผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ	หลากหลาย	และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
•	มบีรกิารหลงัการขายทีใ่หค้วามเอาใจใส่เหนอืคูแ่ขง่
•	บรหิารตน้ทนุใหม้ปีระสิทธิภาพ	เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั
•	ส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	พรอ้มกบัค�านึงถงึคณุภาพชวีติ	
และความปลอดภัยในการท�างานของพนกังาน

•	ด�าเนินธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม	รบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
•	ไมย่อมรบัการคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ

พันธกิจ (Mission)

1. โครงสรา้งและการด�าเนินงานของกลุ่มบรษัิท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 



ประวัติบริษัท
1.1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

2524

2528
เริม่ก่อตัง้บรษิทั ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 6.4 ล้านบาท โดย
กลุม่ตระกลู “เอกะหติานนท์” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลติถงัแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลวจ�าหน่ายภายในและต่างประเทศ โดยมสี�านกังาน
และโรงงานแห่งแรกอยูท่ีเ่ขตบางมด กรงุเทพมหานครด้วยก�าลัง
การผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ใบ/ปี

ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษัทได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานจากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

2531 - 2533

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประจ�าปี 2531” 
จากหนงัสอืพมิพ์เส้นทางเศรษฐกจิ และต่อมาในปี 2533 บรษิทั
ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ “โรงงานยอดเยี่ยม
ประจ�าปี 2533”จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2534 - 2535
บริษัทเร่ิมเข้าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นครั้งแรก เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2534 และในปี 2535 
เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตให้สูงขึ้นตามการขยายตัวของตลาด 
บริษัทได้ย้ายส�านักงานใหญ่และโรงงานมาที่ตั้งปัจจุบันที่ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล บนเนื้อที่รวมกว่า 28 ไร่2537

เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดโลกบรษิทัลงทนุ
ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ทีจ่งัหวดัล�าพูน โดยโรงงานแห่งนีไ้ด้
รบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิกา ลงทนุ (BOI)

2538
บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึง่เป็นผูผ้ลติถงัแก๊ส
ในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

2540
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่าทั่วภูมิภาคเอเชีย ท�าให้บริษัท
ต้องหยุดด�าเนินงานที่โรงงงานล�าพูน

2544
บริษัทได้ย้ายเครื่องจักรทั้งหมดจากโรงงานล�าพูนมารวม
กันที่สถานที่โรงงานปัจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับการขยาย
ตัวของตลาดและเพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ท�าให้บริษัทมีก�าลังการผลิตประมาณ 5 ล้านใบต่อปี

2547
จากการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2000

2552
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:20082553

บริษัทได ้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 
มอก. 370-2552 ส�าหรบัถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวส�าหรบัรถยนต์
รปูทรงแคปซลู (Cylindrical) และรปูทรงยางรถยนต์ (Toroidal) 
เป็นรายแรกของประเทศไทย

2555
บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือถังส�าหรับใช้เป็นชิน้ส่วนรถยนต์

2556

- บรษิทัได้ก่อสร้างโรงงานที ่3 เพิม่ ท�าให้มกี�าลงัการผลติเพิม่ขึน้
จาก 5 ล้านใบต่อปี เป็น 5.5 ล้าน ใบต่อปี ในปี 2557

- หลกัทรพัย์ของบริษทัได้รับการอนุมตัใิห้กลับเข้าซ้ือ-ขายในตลาด
หลักทรพัย์ฯ เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2556

- บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ
1) ถงั 1 ปอนด์ ได้รับรองตามมาตรฐานของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(DOT) ซึง่เป็นถงัแก๊สกระป๋องแบบเตมิได้เพือ่ทดแทนถงัแก๊ส
กระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง

2) ถงัน�า้หนักเบา (Light Weight Cylinder) ได้รับรองมาตรฐาน
ของกลุ่มสหภาพยุโรป (EN) เป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชีย
และเป็นโรงงานที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นถังแก๊สท�าจากเหล็ก
ชนิดพิเศษ มีน�้าหนักเบา และคุณสมบัติความคงทนเทียบ
เท่าถังเหล็กทั่วไป

- ก�าลังการผลิตเพิ่มเป็น 5.5 ล้านใบต่อปี 
- บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในส่วนส�าเร็จรูปของโรงงาน 3 และ

ลงทนุต่อเตมิอาคารโรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ให้ดขีึน้ ซึง่การก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในปี 2558

2557

รายงานประจ�าปี 2563 005



2558
2559- ก�าลังการผลิตเพิ่มเป็น 6.2 ล้านใบ/ปี 

- บรษิทัได้รบัรางวลัดเีด่น และรางวลัยอดเยี่ยมประเภทบริษัท
จดทะเบียนด้านผลการด�าเนนิงาน ในกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 
3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวลั SET Awards 
2015

- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ�าปี 2559 จาก
สถาบนัไทยพฒัน์ฯ

- เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action 
against Corruption (CAC)

- ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถัง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่ที่สุด
ของถังแก๊สประเภทที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

- บริษัทก่อสร้างส่วนต่อเติมเพื่อขยายโรงงาน เพื่อปรับปรุง
ประสทิธภิาพเครือ่งจกัร และเพิม่ก�าลงัการผลติ โดยจะท�าให้
บรษิทัมกี�าลังการผลติเพิม่ขึน้ 1 ล้านใบ/ปี จาก 6.2 ล้านใบ/ปี
เป็น 7.2 ล้านใบ/ปีในปี 2560

2560
- ผลจากการค้นคว้าและวิจัยร่วมกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา 

ผลิตภัณฑ์ถังกระป๋องแบบเติมได้ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ 
(Refillable Propane Cylinder) ภายใต้ยีห้่อ “Flame King” 
ได้รับรางวัลได้แก่
Environmental Excellence Award of 2016 จาก California 

Manufacturers and Technology Association
Outdoor Room Equipment of 2017 และ Best in Show 

Outdoor Room Product of 2017 จาก Hearth & Home 
Magazine

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

- ได้รบัรางวัลบรษิทัทีม่กีารด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ�าปี 2560 
จากสถาบันไทยพัฒน์ฯ โดยได้รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 

- ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจด
ทะเบียนด้านผลการด�าเนินงาน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดระหว่าง 
3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล SET 
Awards 2017 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหาร
สูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) 

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

- ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพ่ิมเคร่ืองจักรบางส่วน 
ท�าให้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จาก 7.2 ล้านใบ/ปี 
เป็น 8.2 ล้านใบ/ปี ตั้งแต่สิ้นไตรมาส 2/2560

2561

- ได้รบัรางวลับรษิทัทีม่กีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ�าปี 2561 
จากสถาบันไทยพัฒน์ฯ โดยได้รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3

- ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรบางส่วน 
ท�าให้ก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้ 1.8 ล้านใบ/ปี จาก 8.2 ล้านใบ/ปี 
เป็น 10.0 ล้านใบ/ปี ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561

- ซือ้ทีด่นิตรงข้ามโรงงานจ�านวน 17-1-24 ไร่ ส�าหรับขยายพื้นที่
ท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าและบริหาร
จัดการพื้นที่เพื่อรองรับการขยายก�าลังการผลิตในอนาคต

2562
- เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรอง

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against 
Corruption (CAC) ต่อไปอกี 3 ปี (จนถงึวนัที ่3 ก.พ. 2565)

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ใน ต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยาย
การลงทุนของบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

- ได้รบัรางวลับรษิทัทีม่กีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ�าปี 2563 
จากสถาบันไทยพัฒน์ฯ โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4

- ได้รับรางวัลผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ 
“ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการส�ารวจ
การก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจ�าปี 
พ.ศ. 2563

2563
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ประวัติการเพ่ิมทุนและรายการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ปี ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล

ปี 2526  x เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 8.60 ล้านบาท จากทุน 
จดทะเบยีน 6.40 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 15 ล้านบาท

ไม่มี

ปี 2533  x เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน 25 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 
40 ล้านบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้รายเดมิและเสนอขาย
แก่ประชาชนทัว่ไป

ไม่มี

ปี 2536  x เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�านวน 80 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 
120 ล้านบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ไม่มี

ปี 2537  x เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 120 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 
240 ล้านบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ไม่มี

ปี 2551  x ออกหุน้เพิม่ทนุให้ธนาคารเจ้าหนีต้ามสญัญาปรบัโครงสร้าง
หนีจ้�านวน 26.67 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 266.67 
ล้านบาท 

ไม่มี

ปี 2553  x เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 108.09 ล้านบาท เป็นทุน 
จดทะเบยีน 374.76 ล้านบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ไม่มี

ปี 2555  x เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 93.69 ล้านบาท เป็นทุน 
จดทะเบยีน 468.45 ล้านบาท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ไม่มี

ปี 2556  x ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั้งที่  1/2556 เมื่อวันที่ 
13 ธนัวาคม 2556 มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตัิ
ให้โอนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 0.98 ล้านบาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน 43.90 ล้านบาท ตามล�าดับ 
เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของงบการเงินระหว่างกาล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จ�านวน 44.88 ล้านบาท 
ดงันัน้ ภายหลงัจากล้างขาดทนุสะสมแล้ว บรษิทัมส่ีวนเกนิ
มลูค่าหุน้คงเหลอืจ�านวน 6.10 ล้านบาท

ไม่มี

ปี 2557

ไม่มี

 x ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 sเมื่อวันที่ 
14 สงิหาคม 2557 ได้มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับงวด 6 เดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 
หุ้นละ 0.75 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) รวมเป็น 
เงินปันผลทั้งสิ้น 35.08 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายปัน 
ผลดงักล่าว เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557

ปี 2558  x เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
2558 มมีตดิงันี้

1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้: จากทุนจดทะเบียน 
46.84 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็น 468.45 ล้านหุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2) เพิม่ทนุจดทะเบยีน : จาก 468.45 ล้านบาท (468.45 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 536.41 ล้านบาท (536.41 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ�านวน 67.96 ล้านบาท (67.96 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
58.56 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 9.40 ล้านหุ้น ที่ออกและ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั

3) ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ (โครงการ “ESOP”) จ�านวน 
9.40 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน 2558 

 x เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2558 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี 2558 มมีตดิงันี้

 x จ่ายปันผล: จากก�าไรส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
จ�านวนรวม 128.80 ล้านบาท เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 
โดยแบ่งการจ่ายเป็น 2 ประเภท คอื

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น จ�านวนเงิน
รวม 70.26 ล้านบาท

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม 
ต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นจ�านวนเงนิรวม 58.54 ล้านบาท 
ส�าหรบัเศษของหุน้จ่ายด้วยเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท 

 x เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
ครัง้ที ่4/2558 ได้มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับงวด 6 เดือน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท 
จ�านวนเงนิรวม 63.23 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล 
ดงักล่าวเมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2558

รายงานประจ�าปี 2563 007



ปี ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล

ปี 2559  x เมือ่วนัที ่ 15 มถินุายน 2559 ซึง่เป็นวนัครบก�าหนดเป็น
ปีแรก ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท
ตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุน้ ซึง่ในปีนีม้ ี
ผูใ้ช้สทิธทิัง้สิน้ 2,130,595 หน่วย คดิเป็นหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ 
2,130,595 หุน้ โดยบรษิทัได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุ
ช�าระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์ เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2559

 x เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น
ประจ�าปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต ่วันที่ 
1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 
0.12 บาท เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินปันผล
จ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที ่
1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้น
ละ 0.32 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 168.61 ล้านบาท บริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559

 x ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2559 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุน้ละ 0.30 บาท ส�าหรบัหุน้จ�านวน 529,127,108 หุน้ 
คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 158.72 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล 
ดงักล่าวเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2559

ปี 2560  x เมือ่วนัที ่ 15 มถินุายน 2560 ซึง่เป็นปีที ่ 2 ทีก่รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั สามารถใช้สทิธใินการ
ซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP 
ในราคา 5.80 บาทต่อหุ ้น ซึ่งในปีนี้มีผู ้ใช้สิทธิทั้งส้ิน 
2,860,335 หน่วย คดิเป็นหุน้สามญัทีเ่พ่ิมขึน้ 2,860,335 หุน้ 
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วกับ
กระทรวงพาณชิย์ เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2560

 x เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�าหรับผลการด�าเนิน
งานประจ�าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้
ละ 0.64 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2559 
ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
9 กนัยายน 2559 บรษิทัมเีงนิปันผลจ่ายคงเหลอืส�าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.34 บาท 
คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 179.90 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล 
ดงักล่าวเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560

 x ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2560 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุน้ละ 0.25 บาท ส�าหรบัหุน้จ�านวน 531,987,443 หุน้ 
คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 132.99 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล 
ดงักล่าวเมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560
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ปี ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล

ปี 2561  x เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) 
ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั สามารถใช้
สทิธใินการซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัตามโครงการ 
ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุน้ ซึง่ในปีนีม้ผีูใ้ช้สทิธทิัง้สิน้ 
3,518,890 หน่วย คดิเป็นหุน้สามญัทีเ่พ่ิมขึน้ 3,518,890 หุน้ 
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช�าระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

 x เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที่ 
1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้น
ละ 0.25 บาท เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทมี
เงนิปันผลจ่ายคงเหลอืส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่
1 กรกฎาคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.35 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 186.19 ล้านบาท บรษิทัได้จ่าย
เงนิปันผลดงักล่าวเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561

 x ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2561 
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุน้ละ 0.30 บาท ส�าหรบัหุน้จ�านวน 535,506,333 หุน้ 
คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 160.64 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าวเมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2561

ปี 2562  x เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2562 มีมติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จ�านวน 
898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 
535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจ�าหน่ายหุ้นจดทะเบียน
ทีจ่�าหน่ายไม่ได้จ�านวน 898,972 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
1 บาท 

 x เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที่ 
1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้น
ละ 0.30 บาท เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทมี
เงนิปันผลจ่ายคงเหลอืส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่
1 กรกฎาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 
0.33 บาท คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 176.72 ล้านบาท บรษิทัได้จ่าย
เงนิปันผลดงักล่าวเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2562

 x ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2562 
เมือ่วนัที ่ 8 สงิหาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ
บริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุน้ละ 0.24 บาท ส�าหรบัหุน้จ�านวน 535,506,333 หุน้ 
คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 128.52 ล้านบาท บรษิทัได้จ่ายเงนิปันผล 
ดงักล่าวเมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2562

รายงานประจ�าปี 2563 009



ปี ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ประวัติการจ่ายปันผล

ปี 2563  x ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เม่ือวันที ่
31 มนีาคม 2563 ผูถ้อืหุน้ได้ลงมตใิห้จ่ายเงนิปันผลส�าหรบั
ผลการด�าเนนิงานประจ�าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท ทัง้นีใ้นวนัที ่6 กนัยายน 2562 
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวด 6 เดือน
สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท 
ส�าหรบัหุน้สามญัจ�านวน 535,506,333 หุน้ จ�านวนเงนิรวม 
128.52 ล้านบาท และในวนัที ่30 เมษายน 2563 บรษิทัได้
จ่ายเงนิปันผลส่วนทีเ่หลอืส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้
ละ 0.18 บาท เป็นจ�านวนเงนิรวม 96.39 ล้านบาท

 x ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่4/2563 เมือ่
วนัที ่10 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั
มมีตเิหน็ชอบอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในวนัที ่9 
กนัยายน 2563 จากก�าไรจากการด�าเนนิงานส�าหรบังวด 6 
เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2563 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 0.37 บาท ส�าหรบัหุน้สามญัจ�านวน 535,506,333 
หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 198.13 ล้านบาท

1.1.3 บรษัิทได้ใช้เงนิระดมทนุเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีแ่จ้งในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์แล้วหรอืไม่ 

-บริษัทไม่มีการระดมทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา-

(1) การใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนีแ้ต่ละครัง้โดยให้เปิดเผยมลูค่าเงนิแยกแต่ละวตัถปุระสงค์

การใช้ 

 -ไม่มี-

(2) กฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ระบุกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)

 -ไม่มี-

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต 

ของส�านกังาน (ถ้าม)ี และ/หรอืเงือ่นไขการรบัหลกัทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ถ้าม)ี รวมทัง้การปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม

ข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา 

  -ไม่มี-
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SMPC

เลขทะเบียนบริษัท 0-10-7-537-00160-9

ประเภทของธุรกิจ ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต�่าแบบต่างๆ

เว็บไซต์ http://www.smpcplc.com

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

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), 

Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150

ทุนจดทะเบียน 535,506,333 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 535,506,333 หุ้น

ทุนที่ออกและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 535,506,333 บาท 

(ปี 2562: 535,506,333 บาท)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR) 1 บาท/หุ้น 

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของนิติบุคคลนั้น

ไม่มี

ติดต่อ

ส�านักงานใหญ่

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

โทรสาร (FAX) (02) 416-5534

E-mail info@smpcplc.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน) และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

E-mail ir@smpcplc.com

รายงานประจ�าปี 2563 011



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังทนความดันต�่าแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และ

เครื่องหมายการค้า “SMPC” โดยจัดจ�าหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องใน

การรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศก�าหนด

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
บรษัิทมสีายผลติภณัฑ์ คอื ถังทนความดนัต�า่ขนาดต่างๆกนัตัง้แต่ 0.45 - 300 กก. (0.9 - 1,000 ลติร) โครงสร้างของรายได้ 

แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ประเภท
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ตลาดในประเทศ 267.02 6 309.42 10 97.28 2

ตลาดต่างประเทศ 4,185.91 94 2,946.54 90 3,876.10 98

รวม 4,452.93 100 3,255.96 100 3,973.38 100

ทัง้นีใ้นปี 2563 บรษิทัไม่มลีกูค้ารายใดทีม่สีดัส่วนการขายเกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารรวม

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ และการพัฒนานวัตกรรม

 บรษิทัให้ความส�าคญักบัการวจิยั คดิค้น พฒันาผลติภณัฑ์ และพฒันากระบวนการการผลติ เพือ่ยกระดบัคณุภาพและ

เพิม่คณุค่าให้กบัผลติภณัฑ์ของบรษิทั รวมไปถงึการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้เพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์ทีด่ทีีสุ่ดให้

กับลูกค้าและตอบรับกับความต้องการของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักได้แก่

1. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับหุงต้ม (LPG Cylinder) ถังแก๊สส�าหรับบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้เป็นเชื้อ

เพลิงหุงต้มของ SMPC ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ความหนาและมาตรฐานแตกต่าง

กันตามแบบที่แต่ละประเทศก�าหนด 

(ก) การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการผลิต แบ่งออกเป็น

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

 ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนก้น แต่ละส่วนท�าด้วยเหล็กกล้าชิ้นเดียว เมื่อน�ามาเชื่อมประกอบเข้าด้วย

กันแล้ว จะมีรอยเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงได้ 1 รอย 

1.2 ถังสามส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 18 - 300 กก. (ปริมาตรน�้า 43 - 1000 ลิตร)

 ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนก้น เช่นเดียวกันกับถังสองส่วน และส่วนกลางจะเป็นรูปทรงกระบอกเชื่อม

ประกอบกันเป็นถัง ส�าหรับส่วนกลางท�าด้วยเหล็กแผ่นม้วนมีรอยเชื่อมได้ 1 รอย เป็นเส้นตรงขนานไป

กับแนวแกนของถัง การประกอบถังสามส่วนจะท�าให้ได้ถังที่มีปริมาตรมากตามต้องการ 

(ข) การแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็น

1.1 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับใช้ในครัวเรือนและการค้า (ปริมาตรน�า้ 0.5 - 120 ลิตร)

1.2 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรม (ปริมาตรน�า้ 0.5 - 450 ลิตร)

1.2.1 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับรถยกหรือรถโฟร์คลิฟท์

1.2.2 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวแบบวางราบ

1.2.3 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดล้อ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)012



1.3 ถังจัดเก็บแก๊สปิโตรเลียมเหลวขนาดใหญ่ (ปริมาตรน�้า 450 - 1,000 ลิตร) ถังขนาดใหญ่น้ีจะช่วยเพิ่ม

ความสะดวกต่อลกูค้า เพือ่ใช้ทดแทนการจดัเกบ็ถงัขนาดเลก็หลายใบ ลดพืน้ทีจ่ดัเกบ็ และลดค่าใช้จ่าย

ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแก๊ส เช่น วาล์ว หรือ ท่อส่งแก๊ส.

2. ถังแก๊สปิโตรเลยีมเหลวส�าหรบัรถยนต์ (Automotive LPG Cylinders and RV Tanks for OEM and Conversion 

Applications)

 ผลติจากเหลก็แผ่นรดีร้อนคณุภาพด ีผ่านการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย (มอก.370) และมาตรฐาน

การผลิตระดับสากล ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตถังได้ทุกขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร แบ่งออกเป็น

 2.1 Auto Tanks

2.1.1 ประเภทรปูทรงแคปซูล (Cylindrical) แบ่งเป็นแบบถงัสองส่วนและถงัสามส่วนเหมอืนถงัแก๊สปิโตรเลยีม

เหลวส�าหรับหุงต้ม โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบวาล์วแยกส่วนและวาล์วร่วม

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

 x แบบข้อต่อส�าหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านใน

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโดมส่วนบนและล่าง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 

1 รอยข้อต่อส�าหรับ ประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านวงในของถัง

 x แบบข้อต่อส�าหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอก

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโดมส่วนบนและล่าง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 

1 รอยข้อต่อส�าหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ประกอบอยู่ด้านวงนอกของถัง

 2.2 RV Tanks เป็นผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับติดตั้งในรถบ้าน (Recreational Vehicles)

3. ถังทนความดันต�่าอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 

7 - 133 ลิตร ได้แก่ 

3.1 ถังส�าหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ 

3.2 ถังเมททิวโบรมายล์ 

3.3 ถังส�าหรับบรรจุสารท�าความเย็น 

3.4 ถังคลอรีน 

3.5 ถังแอมโมเนีย 

3.6 ถังเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง เป็นต้น 

4. บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถัง 

 บริการทดสอบสภาพถังแก๊ส ตามที่กฎหมายก�าหนด และซ่อมถังที่เสื่อมสภาพ เช่น สี หูถัง ขาถัง โดยส่วนใหญ่ให้

บรกิารแก่ลกูค้าผูค้้าน�า้มันเชือ้เพลงิตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 นอกจากนี้

ยงัให้บรกิารทดสอบถงัตามคณุสมบตัต่ิางๆทีล่กูค้าก�าหนด ส�าหรบัในประเทศไทย ถงัทนความดนัต�า่ ของบรษิทัได้รบั

การออกแบบและรบัรองตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของประเทศไทย (Thai Industrial Standard–TIS) 
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การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทในฐานะผู้ผลิตชั้นน�า ที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการด�าเนินงานภายในองค์กร 

ท�าให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส�าคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน

ของประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยแบ่งตามทวีปได้ดังนี้

ทวีป มาตรฐาน

นานาชาติ • มาตรฐานสากล (ISO)

ทวีปอเมริกาเหนือ • มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (ASME and DOT) 

• มาตรฐานประเทศแคนนาดา (TC)

ทวีปอเมริกากลางและใต้ • มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (COVENIN)

• มาตรฐานประเทศเปรู (NTP)

• มาตรฐานประเทศจาเมกา (JS)

• มาตรฐานประเทศชิลี (NCH 78)

ทวีปเอเชีย • มาตรฐานประเทศไทย (TIS)

• มาตรฐานประเทศไต้หวัน (NFA)

• มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI) 

• มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PNS) 

• มาตรฐานประเทศสิงคโปร์ (SS)

• มาตรฐานประเทศศรีลังกา (SLS)

• มาตรฐานประเทศเกาหลี (KGS) 

• มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI) 

• มาตรฐานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE ISO)

ทวีปออสเตรเลีย • มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)

ทวีปยุโรป • มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED)

• มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS)

• มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) 

ทวีปแอฟริกา • มาตรฐานประเทศเคนยา (KS ISO)

• มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต้ (SABS)

• มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS)

• มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC) 

การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 2 โครงการ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ ซึ่งบริษัทจะ 

ได้สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนไม่

เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทน และไม่เกินร้อยละ 100 

ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มีก�าหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างติดตั้ง และคาดว่าจะแล้วเสร็จเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ได้ในปี 2564

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)014



(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors) 

ปัจจยัทีท่�าให้บรษิทัสามารถด�าเนนิธรุกิจด้วยความมัน่คงมายาวนานกว่า 40 ปีนัน้ นบัได้ว่าบรษิทัมจีดุเด่นในเรือ่งต่างๆ 

ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพของสินค้าท่ีผลิตได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าก�าหนด มีคุณภาพดี ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้ง

การจัดส่งตรงเวลา

2. ความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทและขนาด เน่ืองจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็น 

กึง่อตัโนมตั ิ(Semi-Automatic) ท�าให้บรษิทัสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในทีเ่ดยีว (One-Stop 

Service) คอื สัง่ผลติได้ตัง้แต่ถงัขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ ซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า นอกจากนี้

บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายก�าลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่า 

จะเตบิโตข้ึนในอนาคต

3. บรษัิทได้ปรบัปรงุกระบวนการผลติ พร้อมทัง้วจิยัและพฒันากระบวนการผลิตโดยการคิดค้นและน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ 

มาใช้ในการผลติ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิตให้เพิม่ขึน้ การควบคุมคุณภาพให้คงที ่การบรหิารต้นทนุ

ให้ต�่าลง การประหยัดพลังงาน และลดความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

อกีทัง้ค�านงึถึงสิง่แวดล้อม

4. บรษิทัมกีารตดิตามและวดัระดบัความพงึพอใจของลกูค้าหลงัการขาย โดยน�าข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็จากลกูค้า

มาใช้ในการปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑ์และการบรกิาร เพือ่สนองตอบความต้องการของลกูค้าให้มากขึน้ ท�าให้

กลุ่มลกูค้าเดมิยงัให้ความไว้วางใจ และสัง่ซือ้เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง 

(ข) การท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ

นโยบายการตลาดในภาพรวมของบรษิทัฯ มุง่เน้นการจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐาน รวมทัง้ตอบ

สนองความต้องการของลกูค้า โดยมกีลยทุธ์ทางการตลาดดงันี้

1. การเจาะตลาด (Market Penetration) ขยายฐานลูกค้าจากในตลาดเดิมที่บริษัทฯได้ท�าการขายสินค้า และ

บริการอยู่แล้วเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

2. การพฒันาตลาด (Market Development) บรษิทัฯ เน้นการหาตลาดศักยภาพใหม่ๆ ในภูมภิาคใหม่ๆ ในกลุม่ 

ประเทศก�าลังพัฒนาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวและมีแนวโน้มการใช้แก๊สปิโตรเลียม

เหลวที่เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ 

3. การพัฒนาสินค้าใหม่ (Product Development) เข้าสู่ตลาด บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการปรับปรุง สร้าง และ

พฒันาสนิค้าเพือ่ท�าการขายไปยงัตลาดในประเทศทีบ่รษิทัฯ ได้ท�าการขายสนิค้าและบรกิารอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมใหญ่, ถังติดล้อ หรือถังที่ใช้กับยานยนต์ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว

 

ตลาดต่างประเทศ 
ส�าหรบัตลาดถังบรรจแุก๊สปิโตรเลยีมเหลวในต่างประเทศ ขนาดถงับรรจแุก๊สปิโตรเลยีมเหลวทีม่กีารสัง่ซือ้เข้ามายงับรษัิทฯ 

มต้ัีงแต่ขนาด 0.45 กก. ไปจนถงึขนาด 300 กก. ซ่ึงขนาดทีเ่ป็นทีน่ยิมในแต่ละภูมภิาคจะแตกต่างกนัไปตามลักษณะการใช้งาน

ในปี 2563 ทีผ่่านมา เนือ่งจากทัว่โลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั-19 (Covid-19) รฐับาลประเทศต่างๆ

ประกาศลอ็คดาวน์ และรณรงค์ให้ประชาชนต้องอยูบ้่านเพือ่ลดการแพร่กระจายของเชือ้โรค ดงันัน้ประชาชนจงึท�าอาหารทาน

เองมากขึน้ เป็นเหตใุห้มคีวามต้องการใช้แก๊สหงุต้มเพิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลต่อยอดขายของบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2563 จากสถานการณ์

ดงักล่าว ประกอบกบัความต้องการถงัแก๊สของผูบ้รโิภคยงัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทวปีเอเชยีและทวปี

แอฟริกา ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในทวีปเหล่านี้ยังมีอัตราการใช้แก๊สต่อประชากรในระดับที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับ

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากความไม่พร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนซึ่งเป็นการคมนาคมหลักที่ใช้ขนถ่าย

แก๊สจากท่าเรือไปที่คลังเก็บแก๊สและโรงบรรจุแก๊ส ใช้ในการขนส่งถังแก๊สที่บรรจุแล้วไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ห่างไกลออกไปยังมี

รายงานประจ�าปี 2563 015



ไม่เพียงพอ ท�าให้โรงบรรจุแก๊ส และคลังเก็บแก๊ส จึงจ�ากัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ในปีที่ผ่านมาอัตราการ

บริโภคก๊าซหุงต้มทั่วโลกเติบโตอยู่ที่ 3.19%1

ส�าหรับตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ มีประเด็นเรื่องก�าแพงภาษีน�าเข้า ที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกามีการตั้งก�าแพงภาษีน�า

เข้าและภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดส�าหรับถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว ซึ่งผลจากอัตราภาษีน�าเข้าถังแก๊สจากไทยที่ต�่ากว่าอัตราน�า

เข้าถังแก๊สจากจีน ส่งผลให้สัดส่วนการขายของบริษัทฯในประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตมากขึ้น 

จากข้อมูลการบริโภคแก๊สหุงต้มรายทวีปพบว่า ประเทศในทวีปแถบเอเชียแปซิฟิค และแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักของ 

บริษัทฯ ยังมีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง และมาตรการการส่งเสริมการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวในแต่ละประเทศ

ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้แก๊สได้มากขึน้ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความต้องการในการใช้ถงัแก๊สสูงขึน้ และเป็นโอกาส 

ให้ความต้องการใช้แก๊สปิโตรเลยีมเหลวของผูบ้รโิภคเตบิโตต่อเนือ่งในระยะยาว เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป 

และการใช้แก๊สเพิม่ความสะดวกสบายและปลอดภยัต่อสขุภาพมากกว่าการใช้พลังงานแบบดัง้เดมิ ท�าให้ยงัคงมคีวามต้องการ

ใช้แก๊สอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ปัจจัยอื่นท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดของประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 

เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและภูมิภาค เนื่องจาก การลงทุนในธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม

เลยีมเหลว เป็นการลงทนุขนาดใหญ่ และระยะยาว ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของปัจจยัเหล่านีใ้นบางช่วงเวลา อาจส่งผลกระทบ 

ต่อการชะลอค�าสั่งซื้อจากลูกค้า 

อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงหาแนวทางด�าเนินการ ตลอดจนวางแผนกลยทุธ์ใหม่ๆให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

อยู่เสมอเพื่อช่วยให้บริษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัทยังสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ อีกทั้งยังเพิ่มความ

พยายามในการขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูค้ารายใหม่ในแต่ละภูมภิาคให้เพิม่มากขึน้ โดยลูกค้าหลักยงัคงเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศ

ในแถบทวีป เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป

จากวิกฤตการณ์การระบาดของ Covid-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รูปแบบการท�าธุรกิจเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

กลุ่มลูกค้ากว่า 90% ของบริษัทฯ เป็นผู้ค้าแก๊สและน�้ามันที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก เมื่อมีอุปสรรคด้านการเดินทางเข้า

เยี่ยมลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการปรับรูปแบบการติดต่อ เข้าเยี่ยมลูกค้า โดยมีการจัดเตรียมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัพนกังานขายในการตดิต่อเข้าเยีย่มลกูค้าเสมอืนจรงิ (Virtual Meeting) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในด้านการประชาสมัพนัธ์บรษิทัฯ บรษิทัฯมกีารเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้าภายใต้กลุ่มธรุกจิการค้าปิโตรเลียม 

เป็นประจ�าทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นงานระดบัโลก เช่น World LPG Exhibition หรอื งานระดบัชาตทิีจ่ดัขึน้โดยองค์กรต่างๆ เช่น 

LPG Summit เพือ่ให้บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัเพิม่มากขึน้กบัลูกค้ารายใหม่ๆ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัเป็นสมาชิกของกลุ่ม World LPG 

Association (WLPGA) ซึ่งเป็นสมาคมระดับโลกที่รวบรวมผู้เล่นในตลาดแก๊สปิโตรเลียมเหลวอีกด้วย 

ส�าหรับปี 2563 นี ้เนือ่งจากการระบาดของไวรสั Covid-19 ท�าให้ทาง WLPGA เปลีย่นแปลงรปูแบบการจดังาน World LPG 

เป็น “e-LPG Week 2020” ซึ่งเปิดให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมทางออนไลน์ แทนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานจริงดั่งเช่นทุกปี 

โดยวตัถปุระสงค์ของการเข้าร่วมงานนีเ้พือ่พบปะและสือ่สารกบัลูกค้าของบรษิทัและกลุ่มธรุกจิในอตุสาหกรรมแก๊สปิโตรเลียมเหลว 

และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SMPC ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลก

ตลาดภายในประเทศ 
ส�าหรับตลาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศ ขนาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในประเทศประกอบ

ด้วยขนาด 4 กก. 7 กก. และ 15 กก. ส�าหรับถังสองส่วน และ 48 กก. ส�าหรับถังสามส่วน โดยถังสองส่วนขนาด 15 กก. 

มีความต้องการใช้มากที่สุดเพราะเป็นขนาดที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไป 

ตลาดถังอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถังลม ถังแอมโมเนีย ถังคลอรีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถังส�าหรับบรรจุสารหล่อเย็นได้รับ

ความนิยมมากขึ้นในกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและท�าความเย็นหลังจากมีการรณรงค์เกี่ยวกับการรักษา 

สิ่งแวดล้อม ถังบรรจุสารหล่อเย็นแบบเติมได้จึงได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการรับซ่อมถัง ให้แก่กลุ่มลูกค้าตามมาตรา 7 ซึ่งมีปริมาณถังส่งซ่อมเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

และบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
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กลุม่ลกูค้า ในประเทศทีส่�าคญัได้แก่ การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (ปตท), บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน), 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) และผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7 รายอื่นๆ ผู้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ และกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรมเฉพาะ เป็นต้น โดยลักษณะการจ�าหน่ายเป็นการขายตรง

(ค) คู่แข่ง

 ในปัจจุบันผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก จะแตกต่างกันที่ขนาดก�าลังการผลิตของแต่ละ

บรษิทัฯ และมาตรฐานสนิค้าของแต่ละประเทศทีส่ามารถผลติได้ จากการเปรยีบเทยีบในเชงิปรมิาณก�าลังการผลติ

พบว่า บริษัทฯ สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ (Top 3) ของโลก จากก�าลงัการผลติทีม่ากกว่าคูแ่ข่งรายอืน่ๆ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถสร้างความ

สามารถในการแข่งขนัเหนอืกว่าคูแ่ข่งอย่างมนียัส�าคญั ด้วยต้นทนุการผลติต่อหน่วยทีต่�า่กว่าคูแ่ข่ง (Economy of 

Scale) และการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงมาตรฐานสากล เช่น ISO, EN และ DOT ที่สามารถใช้ได้กับหลายประเทศ

(ง) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว ดังนี้

1. กลุม่ลูกค้าทีซ่ือ้สนิค้าไปเพือ่บรรจแุก๊สปิโตรเลยีมเหลวและกระจายสนิค้าต่อไปยงัผูบ้รโิภคสนิค้า โดยทัว่ไปแล้ว

จะเป็นบริษัทฯ ผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นผู้ค้าแก๊สและน�้ามันข้ามชาติ (Multinational Company) 

ระดับชาติ (National Company) และระดับท้องถิ่น (Local Company)

2. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกโดยที่ไม่มีการบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว ซึ่งสามารถ

แบ่งประเภทการขายส่วนใหญ่ได้ 3 แบบ คือ 

2.1 การขายแบบเข้าร่วมประมูลในแต่ละครั้ง 

2.2 ลกูค้าท่ีท�าสญัญาซือ้-ขายล่วงหน้าระยะยาว โดยเบือ้งต้นลกูค้าจะมกีารคดักรองผูป้ระกอบการทีจ่ะเป็นคูค้่า 

หรือเข้าร่วมประกวดราคา โดยพิจารณาจากศักยภาพและประสบการณ์ของผู้ผลิตเป็นส�าคัญ 

2.3 ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นรายครั้ง 

(จ) การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

1. การขายตรงไปยังลูกค้า (Direct Sale) แบบงานประมูลและไม่ใช่งานประมูล 

2. การขายผ่านตัวแทน (Agent) หรือบริษัทตัวแทนท้องถิ่นเพื่อติดต่อประสานงาน ซ่ึงจะช่วยท�าให้บริษัท 

ลดภาระทางเอกสารและง่ายต่อการวางแผนการจ�าหน่าย รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลัง

(ฉ) ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

Diversification คอืหนึง่ในกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งของบรษิทั โดยบรษิทัมลีกูค้าในหลากหลายทวปี ซึง่หากว่า

ภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงประสบปัญหา บริษัทสามารถขายให้ลูกค้าในภูมิภาคอื่นได้ นอกจากนี้ความต้องการของ

ลูกค้าในแต่ละภูมิภาคยังต่างช่วงเวลา ท�าให้บริษัทสามารถบริหารการขายและการผลิตให้มีได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ปัจจุบันบริษัท ส่งออกสินค้าไปทุกทวีปมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตามแผนภาพด้านล่าง

รายงานประจ�าปี 2563 017



(ช) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในปีที่ผ่านมา

อัตราการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวปี 2019 คิดเป็น 3231 ล้านตัน ซึ่งมีอัตราการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที ่

ร้อยละ 3.191 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภมูภิาคเอเชียและแอฟรกิา การบรโิภคภายในภูมภิาคเอเชีย เป็นตวัแปรหลักทีท่�า 

ให้อตัราการบริโภคของโลกเพิม่สงูขึน้ ทัง้ 2 ภมูภิาคหลกันีย้งัเป็นภมูภิาคทีบ่รษิทัฯ ส่งสนิค้าถงับรรจกุ๊าซปิโตรเลยีม

เหลวออกไปเป็นจ�านวนมาก

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา
ตลาดถงับรรจแุก๊สปิโตรเลยีมเหลวของโลกเป็นตลาดทีจ่�าหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้าของลกูค้า บรษิทัผูค้้าน�า้มนัและ

แก๊สระดับโลก ได้แก่ Total, SHV Energy, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil ล้วนมีบริษัทจัดตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็น

ตลาดศกัยภาพของบรษิทัฯ และกลุม่ผูค้้าแก๊สระดบัท้องถิน่ในแต่ละประเทศนัน้ๆ โดยผู้ผลิตถงัแก๊สในตลาดโลกประกอบด้วยผู้

ผลติมากรายทัง้รายใหญ่ทีม่กี�าลงัการผลติเพยีงพอต่อการจ�าหน่ายไปยงัประเทศอืน่ๆ และผูผ้ลติรายย่อยทีม่กี�าลงัผลติเพยีงพอ 

แค่จ�าหน่ายในประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ซื้อมีอ�านาจในการต่อรองมาก ท�าให้สภาวะการแข่งขันในตลาดนี้สูง ภาพรวมการแข่งขันจึง

เน้นเร่ืองของราคาเป็นส�าคญั อย่างไรกต็ามปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อโอกาสในการแข่งขนั คือ ค่าขนส่ง การตัง้ก�าแพงภาษนี�าเข้า 

จากประเทศผู้น�าเข้า รวมทั้งการตั้งเงื่อนไขด้านเทคนิคในการตรวจสอบบางประการเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศนั้น ๆ

ส่วนการแข่งขันของตลาดภายในประเทศ ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตถังแก๊สในประเทศรายส�าคัญที่สามารถผลิตถังแก๊ส 

ได้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย 3 โรงงาน โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตในประเทศรายใหญ่ที่สุด ซึ่งมีก�าลัง

การผลิตที่ 10 ล้านใบ/ปี

ธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 จากข้อมูลการบริโภค LPG ของ World LPG 

Association พบว่าอุตสาหกรรมแก๊สปิโตรเลียมเหลวได้รับผลกระทบน้อยกว่าสินค้าพลังงานภาคอื่นๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง

ความส�าคัญของการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวในการด�ารงชีวิตมนุษย์ การเติบโตการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวทั่วโลกในช่วง

ปีที่ผ่านมามีการเติบโตร้อยละ 3.191 โดยกลุ่มหลักท่ีเป็นกุญแจส�าคัญในขับเคล่ือนการเติบโตของตลาดโลกคือกลุ่มประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ 

การคุกคามจากผู้ขายรายใหม่
เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่สูง ท�าให้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม ่

เป็นเร่ืองทีค่่อนข้างยาก เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัทีผู่ข้ายรายใหม่ต้องค�านึงถงึในการเข้าสูอ่ตุสาหกรรมถงัแก๊ส ซึง่นอกจากจะต้องใช้

เงนิลงทนุสงูแล้ว สนิค้าถงับรรจแุก๊สปิโตรเลยีมเหลวเป็นสินค้าทีค่�านงึถงึความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้ผลิตจงึต้องได้รบัการรบัรอง

ตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศก�าหนด ซ่ึงขั้นตอนในการขอการรับรองมาตรฐานนั้นใช้เวลาในการด�าเนินการค่อนข้างนาน 

นอกจากนีก้ารทีบ่รษิทัอยูใ่นอตุสาหกรรมถังแก๊สมาเป็นเวลานาน มคีวามเชีย่วชาญทางด้านการผลติ บรษิทัฯได้สร้างและพฒันา

เครือ่งจกัรในการผลติเองและปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึบคุลากรของบรษิทัมปีระสบการณ์มา

ยาวนาน ท�าให้สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ อกีทัง้ก�าลังการผลติทีม่ปีรมิาณมากท�าให้เกดิการประหยดัต่อขนาด (Economics 

of Scale) นอกจากน้ีลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับผลงานในอดีต และประสบการณ์ในธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจารณา

คุณสมบัติด้านมาตรฐาน ก�าลังการผลิต ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินที่ม่ันคง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตจะสามารถ

ผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามก�าหนดที่ตกลงไว้
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อุปสรรคจากสินค้าทดแทน
ผลิตภัณฑ์ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวจากวัสดุคอมโพสิท เป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนถังบรรจ ุ

แก๊สปิโตรเลียมเหลวที่ท�าจากเหล็กกล้า แต่วัสดุคอมโพสิท ไม่สามารถย่อยสลายได้ 100% และมีราคาแพงจึงไม่ได้รับ 

ความนิยมมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ท�าการศึกษากระบวนการธุรกิจ และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาถึง 

ความเป็นไปได้ในการผลิตและมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าทดแทนถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยในปี 2556 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN Standard) ในการผลิตถังน�้าหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) 

ทีม่คีณุสมบตัเิด่น คอื น�า้หนักเบาใกล้เคยีงถงั Composite และ ทนทานเทยีบเท่าถงัเหลก็ทัว่ไป อกีทัง้ราคายงัถกูกว่าถงั Composite 

ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ดังน้ันในระยะส้ันบริษัทจึงเช่ือม่ันว่าความเส่ียงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน

ถังเหล็กจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก 

นอกเหนือไปจากน้ี เตาไฟฟ้าก็ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอาคาร เนื่องจากข้อจ�ากัดของถังแก๊สหุงต้มที่สามารถใช้ได้

เพยีงตามบ้านเรอืนและพืน้ทีห่่างไกล อย่างไรกต็าม การใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สหงุต้มยงัคงมปีระสิทธภิาพทีด่กีว่า และ

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วกว่าในปัจจุบัน

อ�านาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักท่ีซ้ือเพื่อใช้ในการผลิต คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการมีผู้ขายน้อยราย

และการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยราคาสินค้าสามารถอ้างอิงได้กับดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก (Steel Price Index) ซ่ึงช่วย 

ให้บรษัิทสามารถใช้ดชันต่ีางๆอ้างองิในการจดัซือ้วตัถดุบิหลักได้ นอกจากนีก้ารซือ้วตัถดุบิอืน่ๆ แต่ละรายการ บรษิทัจะมรีาย

ชื่อกลุ่มผู้ขายที่มีคุณภาพไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้มีการพิจารณาผู้ขายใหม่ 

ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นด้วย จึงท�าให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สภาพการณ์ของตลาดโดยรวมคาดว่าจะเติบโตอย่างสม�่าเสมอ จากแนวโน้มในการรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้รัฐบาล 

ในประเทศต่างๆท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก�าลังพัฒนา ในแถบภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียใต้ที่มีการใช้พลังงาน 

ที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงพื้นฐานอื่นๆ เปลี่ยนมาสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาด

อย่างแก๊สปิโตรเลียมเหลว นอกเหนือไปจากนั้นจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ท�าให้บริษัทฯคาดว่ายอดขาย 

จะเติบโตมากขึ้นเมื่อมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างคลังจัดเก็บและโรงบรรจุแก๊สในประเทศเหล่านั้น 

ปัจจัยอื่นๆท่ีส่งเสริมความต้องการการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวคือ ราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงจากช่วงปีที่ผ่านมาจาก

วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ส�าคัญในภาค

ครัวเรือน เพื่อการประกอบอาหารและให้ความร้อน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจความต้องการของตลาด หรือการรร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน โดยเป็นถังขนาดใหญ่ นอกเหนือไปจากน้ันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีการส่งเสริมให้ประชาชน

ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีการเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคใน

อนาคต เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

จ�านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ชื่อคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพ
ในการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตาม 

การเติบโตของปริมาณการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวในทวีปต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกาใต้ 

ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งมีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้จ�านวนผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถังบรรจุ 

แก๊สปิโตรเลียมเหลวในตลาดโลกปัจจุบันมีอยู่จ�านวนมาก กระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา 

ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ทั้งผู้ผลิตที่ขายอยู่ภายในประเทศ และแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 

รายงานประจ�าปี 2563 019



ด้วยก�าลังการผลิตของบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลกท�าให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมั่นใจในบริษัทฯ 

ว่าจะสามารถผลิตถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวให้กับลูกค้าได้ตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่ต้องการใช้สินค้า ในราคา 

ที่เหมาะสม 

ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ
วสิยัทศัน์ของบรษิทั คอื “บรษิทัฯมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมถงัแก๊สของโลกโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อมเพือ่การเตบิโต

อย่างยั่งยืน” กอปรกับการด�าเนินงานและความเชี่ยวชาญในธุรกิจถังแก๊ส ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตถังแก๊สชั้นน�าติดอันดับ 

1 ใน 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย บริษัทสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการผลิต 

ถังแก๊สมาได้อย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี โดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันก�าหนดกลยุทธ์เพื่อจัดท�าเป็นแผนงานทั้งใน

ระยะสัน้และระยะยาว โดยค�านงึถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
• กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องมีคุณภาพดีและตรงตามข้อก�าหนดของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

มกีารควบคมุและตรวจสอบทกุขัน้ตอนจากพนกังานทีม่ทีกัษะ ความรูแ้ละความเชีย่วชาญเป็นอย่างด ีนอกจากนีบ้รษิทั

ยังสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายขนาด ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาสินค้าที่เป็นธรรมสมเหตุสม

ผล สอดคล้องกับราคาตลาด บริษัทฯยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ที่สามารถส่งต่อคุณค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด

ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าของบริษัทกับคู่แข่งใน 

ระดับเดียวกัน ท�าให้บริษัทได้รับค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและในระยะยาว

• กลยุทธ์ทางด้านการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว

บริษทัมนีโยบายด�าเนนิงานด้วยความซือ่ตรง โดยให้ข้อมลูข่าวสารทีม่ปีระโยชน์และตรงตามความจรงิแก่ลูกค้าทกุราย 

นอกจากน้ียังได้พิจารณาถึงวัฒนธรรมในการท�างานและลักษณะนิสัยของลูกค้าแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้ลูกค้าทุกกลุ่มและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงจัดสรรทีมงานฝ่ายขายและ 

การตลาดที่มีประสบการณ์กับลูกค้าแต่ละภูมิภาคดูแลลูกค้าเหล่านั้น และจัดให้มี การเข้าเยี่ยมลูกค้า โดยจัดแผนการ

เดนิทางให้ทมีขายออกเยีย่มลกูค้าทกุกลุม่อย่างสม�า่เสมอ หรอืเชญิลกูค้าเหล่านัน้มาเยีย่มชมบรษิทั เพือ่เสนอแนะข้อมลู

ที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพ่ือน�ามาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้า 

นอกเหนอืไปจากนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีารพฒันาธรุกจิร่วมกบัลกูค้า เพือ่ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า รวมไปถงึส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่

ดทีีส่ดุให้กบัลกูค้า เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความราบรืน่ในการตดิต่อประสานงานระหว่างกนั โดยในปี 2563 ทีผ่่านมา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท�าให้พนักงานฝ่ายขายไม่สามารถเดินทางไปหาลูกค้าได้ บริษัท

จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อและการน�าเสนอกับลูกค้าโดยท�าการนัดประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) 

ท�าให้สามารถรักษาความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ และลูกค้ายังคงมีค�าสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง 

• กลยุทธ์หลังการขาย

ปัจจัยหนึง่ทีท่�าให้บรษิทัยงัครองความเป็นผูผ้ลิตชัน้น�าตลอดมา คอื บรกิารหลังการขายทีด่ ีรวดเรว็ มคีวามรบัผดิชอบ 

เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า นอกจากนีย้งัมรีะบบวดัความพงึพอใจของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่การปรบัปรงุ 

และพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)020



• กลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า (Diversification)

บริษัทเน้นสร้างความหลากหลายให้กับฐานลูกค้าของบริษัท เพื่อลดความเส่ียงที่เกิดจากฤดูกาลและความผันผวน

จากเศรษฐกิจโลก หากเกิดการชะลอค�าสั่งซื้อจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง บริษัทยังคงม ี

ค�าสั่งซื้อจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นมาทดแทน 

• กลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development)

หนึง่ในกลยทุธ์ส�าคญัทีส่่งผลการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ทีผู่บ้รหิารได้ก�าหนดไว้ในแผนงาน เพือ่ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา คือบรษิทัสนบัสนนุบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละเช่ียวชาญ 

โดยได้จัดตั้งคณะท�างานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ทัง้ในส่วนของการปรบัปรงุต่อยอดผลติภณัฑ์เดมิ และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มคุีณภาพและความหลากหลายมากยิง่ขึน้ 

โดยค�านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

นอกจากน้ีบริษัทยังใช้เทคนิคการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อการจัดระบบงานให้

มีคุณภาพ มาร่วมก�าหนดนโยบายการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านต้นทุนต่อระบบโดยรวมดังนี้

• นโยบายการเพิ่มอัตราก�าไรขั้นต้น 

บริษทัมนีโยบายบรหิารงานจดัซือ้ โดยจดัหาวตัถดุบิทีม่คีณุภาพผ่านการแข่งขนัด้วยกลไกตลาด และจดัหาในปรมิาณ

ที่เพียงพอต่อความต้องการ ลดต้นทุนท่ีไม่เกิดคุณค่าเพื่อให้มีต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ยังม ี

นโยบายที่จะเพิ่มยอดขายหรือประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดที่สามารถท�าก�าไรได้ดีอีกด้วย

• นโยบายบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

บริษัทมีนโยบายควบคุมปริมาณการสั่งและจัดเก็บวัตถุดิบหลักให้เพียงพอต่อแผนการผลิต สอดคล้องต่อแผนการ

ขายและความต้องการของตลาด รวมท้ังติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจ

เกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุดิบไม่เพียงพอส�าหรับการผลิต อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลัง และ 

ลดความเสี่ยงการผันผวนของราคาเหล็กที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

• นโยบายควบคุมและพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการผลิต 

เพือ่รกัษาระดบัมาตรฐานและเพือ่บรหิารต้นทนุการผลติให้มปีระสทิธภิาพ โดยเพิม่อตัราผลผลติและลดอตัราการสญู

เสยีทีก่่อให้เกดิงานทีต้่องน�ากลบัไปท�าใหม่ (Rework) และของเสีย (Scrap) ให้น้อยทีสุ่ด ตลอดจนการวางแผนก�าลังพล

ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงลดการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัท

ได้ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงาน (Solar Rooftop) ซึง่ท�าให้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและ

ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม นอกจากนีบ้รษิทัได้เริม่น�าระบบสายการผลติอตัโนมตัเิข้ามาพฒันาให้เข้ากบักระบวนการผลติ 

โดยเริ่มจากการเชื่อมถัง ท�าให้คุณภาพของงานเช่ือมมีความสม�่าเสมอ สามารถลดจ�านวนแรงงานในการผลิต และ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเป็นการเกิด และลดการเกิดขยะอุตสาหกรรม (Solid Waste) ได้

• นโยบายเกี่ยวกับระบบจัดส่ง 

บรษิทัได้พยายามอย่างต่อเนือ่งเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบการจดัส่ง เพือ่ให้สนิค้าไปถงึมอืลกูค้าได้ทนัตาม

ก�าหนด และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด โดยการน�าระบบ e-document system มาใช้ในการประสานงาน ติดตาม 

และควบคุมเอกสารภายใน กับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเริ่มใช้ระบบในการสรรหาตัวแทนจัดส่งและสายเรือ เพื่อวางแผนการ

จัดส่งด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 

รายงานประจ�าปี 2563 021



• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเช่ือว่าการพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กรในระยะยาว หลักการในการพัฒนา

บุคลากรขององค์กรนั้นจะมีการวางแผนให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก (Competencies) ที่ส�าคัญต่อการสร้างผลลัพธ์

ตามเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ต่อการเติบโต และก้าวหน้าในสายอาชีพ ซ่ึงท�าให้การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

มีประสิทธิภาพ และส่งผลลัพธ์ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง นอกเหนือจากนี้ยังเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

ความรูเ้ฉพาะสายอาชพี ความรูด้้านการบรหิารจดัการและทกัษะทัว่ไป (Soft Skills) และตามระดบัต�าแหน่ง เพือ่เป็นการ

ยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอีกด้วย 

• นโยบายการบริหารงานทั่วไป

บริษัทเช่ือมต่อกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร เพิ่มเติมการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการท�างานมากขึ้นในหลายๆ 

ส่วนงานเพื่อลดความสูญเสียท้ังทางด้านทรัพยากรและทางด้านเวลา ท�าให้สามารถลดกระบวนการและขั้นตอนการ

ท�างานที่ซ�้าซ้อนและไม่จ�าเป็นลงท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานมากขึ้น

• กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก โดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม 

เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื” เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายดงักล่าว บรษิทัจงึพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรูอ้ย่าง

ต่อเนือ่ง ทัง้ด้านการบรหิารจดัการ กระบวนการท�างาน การผลติ การจดัส่งผลติภณัฑ์และการบรกิารลกูค้าหลงัการขาย 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ที่มุ ่งเน้นการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

สิทธิมนุษยชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนโดยรอบ เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยการ

บริหารจดัการกระบวนการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การวจิยัและสร้างนวตักรรม 

และการสร้างความตระหนกัรูช้มุชนในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
ยอดขายรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าในแถบเอเชียใต้ที่ชะลอการสั่งซื้อไปในช่วงปีก่อน เริ่มกลับมาสั่งซื้อบาง

ส่วนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 รวมถึงลูกค้าในแอฟริกามีความต้องการเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียอดขาย

ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าความต้องการถังแก๊สซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานนั้นจะมีอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการส่วนใหญ ่

ยังคงอยู่ในลูกค้าประเทศก�าลังพัฒนาแถบทวีปเอเชีย และแอฟริกา 

เพ่ือให้บริษัทมีการเติบโตต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน คณะผู้บริหารจึงได้วางกลยุทธ์และก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) 

- ผู้บริหารยังคงเน้นการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและ

ติดตามความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด 

- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยบริการหลังการขาย

- แสวงหาตลาด ศึกษาวเิคราะห์ พฤตกิรรม ความต้องการ และ Pain point ของลกูค้าเพือ่น�าไปสูก่ารออกแบบและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เพื่อผลก�าไรที่ดียิ่งขึ้น โดยเน้นกลุ่มสินค้าที่มี

อัตราการท�าก�าไรสูง และกลุ่มสินค้าที่คู่แข่งขันท�าไม่ได้ ทั้งในส่วนของการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)022



- การริเริม่บกุตลาดในภมูภิาคใหม่ทีค่าดว่าจะท�าก�าไรได้ด ีเพือ่เพิม่ฐานลกูค้า เจาะกลุม่ประเทศก�าลังพฒันาและประเทศ

ของคู่แข่งขัน รวมทั้งรักษาตลาดเก่า อันจะส่งผลถึงยอดขายและความสามารถในการท�าก�าไรให้สูงขึ้นต่อไป 

- บรษัิทยงัคงมุง่เน้นในการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานทีส่งูกว่าผูผ้ลติรายอืน่ๆ สร้างแบรนด์และภาพลกัษณ์ด้านคณุภาพ

ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลาเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุน 

ในการผลิตให้สามารถแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นในการขยายตลาดลูกค้ารายใหม่ได้

- ศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆที่ทันสมัย รวมถึงออกแบบกระบวนการผลิตที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอน 

ของการผลิต เพื่อลดส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น และแก้ปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในอนาคต รวมถึงท�าให้สามารถแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นในการขยายตลาด

ลูกค้ารายใหม่ได้

- การพัฒนาบุคลากร บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่ามีผลต่อความก้าวหน้าและความส�าเร็จในการปฏิบัติตาม

ทศิทางทีผู่บ้รหิารได้ตัง้เป้าหมายไว้ ดงันัน้บรษิทัจงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรในสายงานต่างๆ โดยวางแผนการ

จดัการอบรมความรูค้วามช�านาญตามสายงานและตามระดับพนกังาน การส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรู ้สร้างบรรยากาศ

ในการท�างาน มีสวัสดิการที่ดี ความรู้สึกภักดีต่อองค์กร ตลอดจนโอกาสการเติบโตของบุคลากร

- การด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกัจรยิธรรม การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีค�านึงถงึสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื

- ศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทนุทัง้ในด้านภมูศิาสตร์ และ ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนือ่งเพือ่ความเตบิโตอย่างยัง่ยนื

 เพ่ือเพิม่ก�าลงัการผลติ หรอืขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ลดปัญหาด้านการขนส่ง และปัญหาก�าแพงภาษีในบางประเทศ

เป้าหมายระยะยาว (>3 ปี)

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยค�านึงถึงสินค้าทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทให้ความส�าคัญและสนับสนุน

บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ให้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

- แสวงหาโอกาสจากธุรกิจใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก อาศัยศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบริษัทใน

ปัจจุบัน รวมไปถึงแสวงหาโอกาสจากธุรกิจอื่น โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคต

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย 

 (ก) ก�าลังการผลิต

   ปัจจบุนับรษิทัมโีรงงานผลติเพยีงแห่งเดยีว คอื สถานทีต่ัง้ส�านักงานปัจจบุนัทีเ่ขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 

โดยมีอาคารโรงงานจ�านวน 3 โรงงาน ซ่ึงบริษัทมีก�าลังการผลิตและอัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Utilization 

Rate) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ หน่วย ปี 2561** ปี 2562 ปี 2563

ก�าลังการผลิต ล้านใบ/ปี 8.65 10.0 10.0

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต % 80% 56% 73%

**ปี 2561 ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 10.0 ล้านใบ/ปี ท�าให้ค่าเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 8.65 ล้านใบ/ปี

รายงานประจ�าปี 2563 023



 (ข) นโยบายการผลิต

  ดงัทีก่ล่าวไว้ในข้อมลูสรปุของบรษิทั ถงัทนความดนัต�า่ของบรษิทัแบ่งเป็น ถงัทีผ่ลติภายใต้เครือ่งหมายการค้า

ของลูกค้า และถังท่ีผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “SMPC” ในส่วนถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า

ของลูกค้า ซึ่งเป็นการขายส่วนใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นถังที่ผลิตให้บริษัทผู้ค้าแก๊สและน�้ามันขนาดใหญ ่

ซึ่งจะมีรูปแบบของถังแก๊สแตกต่างกันตามข้อมูลจ�าเพาะ ข้อก�าหนดและการออกแบบของแต่ละบริษัท 

ทั้งนี้รวมถึงถังทนความดันต�่าอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ถังคลอรีน และ ถังแอมโมเนีย เป็นต้น ดังน้ัน

ในการผลิตถังดังกล่าวจะเป็นไปตามค�าสั่งซ้ือของลูกค้าและแผนการส่งมอบสินค้าในแต่ละครั้ง (Job order) 

โดยไม่มีการผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงเหลือ  

ส่วนถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “SMPC” ส่วนใหญ่ประกอบด้วยถังแก๊สรถยนต์ในประเทศ 

ซึง่บรษิทัจะสัง่ผลติให้สอดคล้องกับแผนการขายและปรมิาณสนิค้าคงเหลอืขัน้ต�า่ทีก่�าหนดไว้ ทัง้นีเ้พือ่ลดต้นทนุ

ในการจัดเก็บและลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยหรือเสียหาย

 (ค) การจัดหาวัตถุดิบ

   ต้นทุนวัตถุดิบท่ีส�าคัญท่ีใช้ในการผลิตคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) ซึ่งสามารถจัดหาได้ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในปีนี้สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 

28 : 72 ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัความต้องการของลกูค้า ความผนัผวนของค่าเงนิบาทและราคาเป็นส�าคัญ แหล่งวตัถดุบิ

ที่ส�าคัญในต่างประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น

   เนือ่งจากวตัถดุบิทีใ่ช้ในการผลติถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวและถงัทนความดนัต�า่ของบรษิทัสามารถจดัหาได้ทัว่ไป 

บรษิทัจงึไม่มคีวามเสีย่งในเรือ่งการพึง่พงิวตัถดุบิจากทีใ่ดเป็นส�าคญั บรษิทัจะพจิารณาส่ังซือ้จากผูข้ายทีใ่ห้ราคา

และเงื่อนไขท่ีดีท่ีสุด โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัท จากประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

ยังไม่เคยปรากฏเหตุการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบ 

3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการด�าเนินการของบริษัท

 โปรดดูที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อย่อย 3.5.1 

3.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 ไม่มี 

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(ก) ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการด�าเนินงาน 

ล�าดับ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียด อายุการใช้งาน ลักษณะกรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี 

ณ.วันที่ 

31 ธ.ค. 63  

(ล้านบาท)

1 ที่ ดิ นและส ่ วน 

ปรบัปรงุทีด่นิ

ต้ังอยู่เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนน

บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น

1. ที่ดินเน้ือที่รวม 13-2-32 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งของ

อาคารโรงงาน 1 และ 2 และส�านักงานของ

บริษัทในปัจจุบัน 

2. ที่ดินเนื้อที่รวม 15-1-57.9 ไร่ เป็นที่ต้ังของ

อาคารโรงงาน 3

3. ทีด่นิเนือ้ทีร่วม 17-1-24 ไร่ อยูต่รงข้ามโรงงาน

รวมทีด่นิทัง้ 3 แปลงมเีนือ้ทีร่วม 46-1-13.9 ไร่ 

10 ปี
(เฉพาะส่วน

ปรับปรุงทีด่นิ)

บริษัทเป็น

เจ้าของ

287.72

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)024



ล�าดับ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียด อายุการใช้งาน ลักษณะกรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี 

ณ.วันที่ 

31 ธ.ค. 63  

(ล้านบาท)

2 ที่ดิน ที่ดิน เนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ซอยเทียนทะเล 7 

(แยก4) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่

ติดกับที่ดินของบริษัท 

- ที่ดินเช่า -

3 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร

ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน 2 อาคาร อาคาร

โรงงานลกัษณะเป็นอาคารชัน้เดยีวจ�านวน 3 อาคาร 

อาคารเก็บสินค้า 1 อาคาร และอาคารโรงอาหาร 

โดยมีขนาดของแต่ละอาคารดังนี้ 

1. อาคารส�านักงานใหญ่ : 

สูง 3 ชั้น มีขนาด 30*30*15 เมตร

2. อาคารส�านักงานเล็ก : 

สูง 1 ชั้น มีขนาด 7.5*41.7*6.1 เมตร 

3. อาคารโรงงาน 1: 

มีขนาด 30*174*10 เมตร 

4. อาคารโรงงาน 2:  

มีขนาด 30*168*9 เมตร

5. ส่วนต่อขยายอาคารโรงงาน 2: 

มีขนาด 30*30*19.58 เมตร

6. อาคารโรงงาน 3: 

มีขนาด 24.4*216*10.8 เมตร

7. อาคารบริหารพัสดุและบริการ : 

มีขนาด 20*66*7 เมตร

8. อาคารโรงอาหาร : 

มีขนาด 12*23*8.3 เมตร

9. อาคารเก็บสินค้า (ตรงข้ามบริษัท) : 

มีขนาด 30*60*7.2 เมตร

20-40 ปี บริษัทเป็น

เจ้าของ

291.48

4 เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

อายกุารใช้งานของเครือ่งจกัรตามทีไ่ด้มกีารประเมนิ

ใหม่ตัง้แต่วนัที ่ 1 ตลุาคม 2541 ประมาณ 20 ปี 

ทรพัย์สนิส่วนใหญ่จดัหามาในปี 2536 ถงึปัจจบุนั 

สรปุระยะเวลาทีใ่ช้งานมาแล้วประมาณ 1-24 ปี

5-20 ปี บริษัทเป็น

เจ้าของ

502.96

(ข) สัญญาเช่าที่ดิน

 ทีด่นิในรายการที ่2 นัน้ เป็นทีด่นิทีต่ดิกบัทีด่นิของบรษิทั โดยบรษิทัเช่าทีด่นิดงักล่าวจากผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ท่านหนึง่ 

ของบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท เนื่องจากพื้นที่ภายในบริษัทมีไม่

เพียงพอ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเช่าโปรดดูในข้อ 9 “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” 

ข้อย่อย 9.2.1)

(ค) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุปได้ดังนี ้

รายงานประจ�าปี 2563 025



ล�าดับ ประเภททรัพย์สิน รายละเอียด

เนื้อที่ 

(ไร่)

มูลค่ายุติธรรม 

ณ.วันที่

31 ธ.ค. 63  

(ล้านบาท)

1 ที่ดิน ต�าบลบางนา อ�าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร 1-0-20 34.44

2 ที่ดินพร้อมอาคารทาวเฮาส์ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0-0-29 4.80

3 ที่ดิน อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 3-0-7 1.60

4 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของโรงงานที่หยุด

ด�าเนินงาน (ล�าพูน)

ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ 3 ถนนสายล�าปาง-เชียงใหม่

ต�าบลทาสบเส้า อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน

11-2-87 19.58

รวม ทั้งสิ้น 60.42

 บริษัทมีนโยบายประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์อย่างสม�า่เสมอ โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสม

และมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวค�านวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

ของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณข้างเคียงกันของบริษัท และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ โดยในปี 2563 บรษิทัมกีารประเมนิราคาทีด่ินและสนิทรพัย์จ�านวน 3 แห่ง คอื บางนา หวัหนิ และล�าพูน

โดยมีก�าไรจากการการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทั้งสิ้น 0.64 ล้านบาท

(ง) ภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ทรพัย์สนิประเภททีด่นิและสิง่ปลกูสร้างรวมถึงเครือ่งจกัรส่วนหนึง่ และอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ยกเว้นทีด่นิทีจ่งัหวดั

เชยีงราย ได้ถกูจ�านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหนึง่ วงเงนิรวมประมาณ 1,750 ล้านบาท 

(2561: 1,750 ล้านบาท)

(จ) เครื่องหมายการค้าของบริษัท

รูปแบบ ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า
เลขทะเบียน/ประเทศที่ 

จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า SMPC

บมจ สหมิตรถังแก๊ส ถังแก๊ส (ก) 80482/ประเทศไทย

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1.โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

   - ไม่มี -

1.3.2. หากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสยีงของบรษิทัดงักล่าว ให้อธบิายเหตผุลประกอบทีใ่ห้บคุคล ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวแทนการถอืหุน้ 

ของบริษัทโดยตรงด้วย

   - ไม่มี -

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)026



1.3.3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

  - ไม่มี -

1.3.4. ผู้ถือหุ้น

  (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

  (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2563 (ข้อมลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้น 

ล่าสุด) โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

รายชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

1. กลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์

 - นางปัทมา เล้าวงษ์ 130,448,212 24.36

 - นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ 54,337,281 10.15

 - นางอุบล เอกะหิตานนท์ 17,395,915 3.25

รวมกลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์ 202,181,408 37.76

2. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ 47,074,676 8.79

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

4. นายทัยดี วิศวเวช 27,542,311 5.14

5. นายบพิธ ภัทรรังรอง 23,326,600 4.36

6. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 15,200,516 2.84

7. นายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย 15,102,252 2.82

8. นายบงการ กาญจนาหาร 10,376,556 1.94

9. นายธวัช ตรีวรรณกุล 9,791,900 1.83

10. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 9,202,225 1.72

รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 397,583,444 74.24

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 137,922,889 25.76

รวมทั้งหมด 535,506,333 100.00

 ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถดขู้อมลูผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกทีเ่ป็นปัจจบุนัได้จาก Website ของบรษิทั ก่อนการประชมุ 

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือ

การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ คือ

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

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

  (ค) การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ
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การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) เป็นดังนี้

รายการ

การถือครองหลักทรัพย์
รวม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

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

สัญชาติไทย 3,712 489,446,305 91.40 48 34,650,616 6.47 3,760 524,096,921 97.87

สัญชาติต่างด้าว 7 252,712 0.05 9 11,156,700 2.08 16 11,409,412 2.13

รวม 3,719 489,699,017 91.45 57 45,807,316 8.55 3,776 535,506,333 100.00

  (ง) ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถถอืครองหุน้ของบรษิทั รวมกนัได้ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกและ

ช�าระแล้ว โดย ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2563 (วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุ) หุน้ของบรษิทัทีถ่อืครองโดยชาวต่างชาต ิ

มีจ�านวนร้อยละ 2.13

(2) ในกรณีท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

 -ไม่มี-

 (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)

  -ไม่มี-

1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
1.4.1 จ�านวนทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 535,506,333 535,506,333 -

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 -

ทุนช�าระแล้ว (บาท) 535,506,333 535,506,333 -

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 535,506,333 535,506,333 -

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 -

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

 –ไม่มี-

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท 

 –ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-
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1.6 เงินปันผล
1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธใินแต่ละปี อย่างไรกต็ามการพจิารณา

จ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ�าปีแล้ว จะต้องน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่เป็นกรณกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนุมตัเิงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวได้ 

และน�าเข้ารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

1.6.2 ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทจ่ายปันผลในรูปของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล โดยมีประวัติการจ่ายที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1.05 0.70 1.16

เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.30 0.24 0.37

เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) 0.33 0.18 0.43

รวมเงินปันผลจ่ายประจ�าปี (บาท/หุ้น) 0.63 0.42 0.80

มูลค่าหุ้นละ 1.00 1.00 1.00

อัตราการจ่ายปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 60 60 69

หมายเหตุ:

1. บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

2. เงนิปันผลงวด ก.ค. - ธ.ค. 2563 เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่1/2564 เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ์ 2564 เพ่ือเสนอให้ผูถ้อืหุน้ 

พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ที่จะมีขึ้นต่อไป
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารได้มีการจัดการและบริหารความเส่ียงแบบ

บูรณาการ กล่าวคือร่วมกันในกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ต้น การวางแผนร่วมกัน การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม (common 

strategy) และการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ พร้อมกับการร่วมกันท�าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืน และยังสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk Management พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต

คอร์รัปชัน่ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัให้บรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและควบคมุความเสีย่งอนัเกดิจากภายในและภายนอก

ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยฝ่ายบริหารได้ติดตามด�าเนินการตามแผนงานจัดการความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ และรายงาน

ผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี 

เพื่อร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้งองค์กร หรือรายงานเมื่อมีเหตุการณ์บ่งชี้ที่ส�าคัญ 

เพื่อสามารถประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียง พร้อมทั้งร่วมกันกับฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแผนงาน

บรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาต่อไป 

2.2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ความเสี่ยงในการประกอบธุกิจ

 1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัส-19 (Covid-19)
     สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 จนปัจจบุนั อาจส่งผลกระทบท�าให้บรษิทัไม่สามารถ 

ท�าการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพน่ืองจากการขาดแคลนแรงงาน หรือบริษัทอาจต้องหยุดกระบวนการผลิตในกรณี

ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง นอกจากนี้การระบาดของ Covid-19 อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งการจัดหา

วัตถุดิบ และการขนส่งท่ีล่าช้าจากการห้ามเดินทางและกระบวนการตรวจสอบที่มากขึ้น ตลอดจนอาจได้รับ 

ผลกระทบจากการเลือ่นการช�าระหนีจ้ากลกูค้า อนัอาจส่งผลกระทบต่อธรุกจิได้ ผูบ้รหิารและผูป้ระกอบการจงึต้อง

ปรับตัวอย่างรวดเร็ว และต้องตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆในระยะเวลาอันสั้น

 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

    ถงึแม้ว่าในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัจะไม่ได้รบัผลกระทบจนถงึขัน้ต้องหยดุการผลติ เพยีงแต่ได้รบัผลกระทบจาก

การขนส่งที่ล่าช้า บริษัทได้วางแผนเพื่อลดผลกระทบในทุกส่วนงาน โดยการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ซ่ึงเผยแพร่โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การจัดซ้ือ

หน้ากากผ้าอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ Face Shield แจกจ่ายให้กับพนักงาน การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ

ร่างกายเพื่อใช้คัดกรองโรคก่อนเข้าพื้นท่ีท�างาน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในการประชุมและสนับสนุน

การท�างานทางไกลและใช้กระบวนการอตัโนมตัเิพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รวมถงึวางแผนจดัการทรพัยากรบคุคล

และห่วงโซ่อุปทาน และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบการขนส่งทางบกและทางทะเลที่อาจ

เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการการเรียกเก็บหน้ีที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถรับ

ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
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2. ความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ ่
ในอดีตบางปีบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ซ่ึงเกิด

ขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในบางประเทศ ได้แก่ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ ่านมา บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ในกลุ ่ม

ประเทศแถบเอเชียใต้ เนื่องจากรัฐบาลได้ยุติการใช้แก๊สธรรมชาติจากท่อส่งแก๊ส ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาสูง 

โดยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ถังแก๊ส ประกอบกับโรงบรรจุและจัดเก็บแก๊สได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ท�าให้ลูกค้าในกลุ่มประเทศนี้มี

ความต้องการถงัใหม่เป็นจ�านวนมาก อย่างไรกต็ามในปี 2563 และ 2562 บรษิทัไม่มลีกูค้ารายใหญ่ทีม่ยีอดขายคดิเป็นสดัส่วน

มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายได้รวม

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงโดยกระจายสัดส่วนการขายไปยังภูมิภาคต่างๆ และการเข้าไปขายในพื้นที่ตลาดใหม ่

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของลูกค้า ซ่ึงโดยปกติลูกค้าต่างภูมิภาคจะมีความต้องการใช้ถังแก๊สต่างช่วงเวลา ท�าให้

บริษัทสามารถวางแผนการผลิตได้สม�่าเสมอตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายใหญ่ 

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดจีากคุณภาพสินค้าทีด่อีย่างสม�า่เสมอ การจดัส่งทีต่รงตามเวลาทีลู่กค้า

ก�าหนดและราคาขายที่สมเหตุสมผล จึงได้รับค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 

3. ความเสีย่งจากการจดัการของเสยีจากกระบวนการผลติ และการเกดิคดคีวามดา้นสิง่แวดลอ้มในอนาคต
บรษิทัมขีองเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติซึง่อาจกระทบกบัสิง่แวดล้อม ถ้าบรษิทัไม่ได้ตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ อย่างไร

ก็ตามบริษัทตระหนักถึงพันธกิจที่จะให้การด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่กระทบกับบริษัท และอาจน�าไปสู่การเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษทัได้จดัตัง้ศนูย์ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อมและการอนรุกัษ์พลงังาน ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรง 

ในการควบคมุและจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพอย่างสม�า่เสมอ และมหีน่วยงานฝ่ายบรหิารระบบด�าเนินการรวบรวม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังติดตามสถานะในการด�าเนินการ ในส่วนการก�าจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทไม่สามารถบ�าบัด

หรอืก�าจดัได้เองในการผลติ บรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทัภายนอกทีม่ใีบอนญุาตรบัรองเพือ่จดัการกบัของเสยีจากการผลติโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

(โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”)

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน 
ปัจจุบันนี้สินค้าที่สามารถน�ามาใช้ทดแทนถังแก๊สที่ผลิตจากเหล็กได้ คือ ถังแก๊สที่ผลิตจากอลูมิเนียม และ ถังแก๊สที่ผลิต

จากวัสดุผสม (Composite Material) หรือ ถัง Composite ซึ่งเป็นถังที่มีน�้าหนักเบากว่าถังเหล็กทั่วไป 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

จากการตดิตามสถานการณ์ตลาดของถงัทัง้ 2 ประเภทนี ้พบว่ายงัไม่เป็นทีน่ยิมของตลาด เนือ่งจากมคีวามคงทน และอายุ

การใช้งานสั้นกว่าถังเหล็ก รวมถึงราคาขายที่สูงกว่าถังเหล็กมาก ดังน้ันความนิยมจึงจ�ากัดอยู่เพียงบางประเทศที่มีกฎหมาย

แรงงานในการจ�ากัดการยกของหนักเท่าน้ัน นอกจากนี้จากการที่นานาชาติตื่นตัวและรณรงค์ให้ผลิต หรือใช้ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้เหล็กยังคงเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่นิยม เนื่องจากถังเหล็กสามารถน�ามาซ่อมหรือรีไซเคิลได้ 

อนัจะเป็นการประหยดัพลงังานและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิดงันัน้ในระยะสัน้บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่าความเสีย่งเกีย่วกบัสนิค้า

ทดแทนถงัเหลก็จะยงัไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากนกั อย่างไรกต็ามเพือ่ขยายฐานลกูค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด 

ในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN Standard) ในการผลิตถังน�้าหนักเบา (Light-Weighted 

รายงานประจ�าปี 2563 031



Cylinder) ทีม่คีณุสมบตัเิด่น คอื น�า้หนกัเบาใกล้เคยีงถงั Composite และ ทนทานเทยีบเท่าถงัเหลก็ทัว่ไป อกีทัง้ราคายงัถกู

กว่าถงั Composite ซึง่บรษิทัคาดว่าจะเป็นทีต้่องการของตลาดในอนาคต นอกจากนีจ้ากการทีบ่รษิทัอยูใ่นธรุกจิอตุสาหกรรม

ถังแก๊สมาเป็นเวลานาน ท�าให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในตลาด ดังน้ันบริษัท

สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันการ

5. ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกีดกันจากประเทศผู้น�าเข้าถังแก๊ส
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนา หรือเริ่มพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการใช้แก๊สต่อหัวของประชากรอยู่

ในระดับต�่ามาก เน่ืองจากเพิ่งเริ่มมีการลงทุนในด้านโรงเก็บและบรรจุแก๊ส ผู้ผลิตในประเทศเหล่านั้นจึงเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่ม

ต้นเข้ามาในธุรกิจการผลิตถังแก๊ส และยังไม่สามารถผลิตถังแก๊สที่ผ่านมาตรฐานที่ก�าหนดได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

ใช้แก๊สในประเทศเหล่าน้ัน ดังน้ันรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้น�าเข้าถังแก๊สเพื่อน�ามาใช้ในประเทศ 

อย่างไรกต็ามหากผูผ้ลติท้องถิน่สามารถพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติและเพิม่ก�าลงัการผลติได้เพยีงพอต่อความต้องการใช้ใน

ประเทศแล้ว อาจจะกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบรษิทั นอกจากนีด้้วยปัจจยัภายนอกเรือ่งนโยบายการค้าและเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ ได้แก่ มาตรการของสหรฐัอเมรกิาเปิดการไต่สวนการทุม่ตลาดและการอดุหนนุของสนิค้าถงัแก๊สทีน่�าเข้าจาก

ประเทศไทย และประเทศจีน ก็อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบริษัท

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บรษัิทตดิตามข่าวสถานการณ์ตลาดอย่างสม�า่เสมอ และอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสการขยายการลงทนุไป

ในประเทศทีค่าดว่าจะมศีกัยภาพรวมถงึพจิารณาความเสีย่งด้านต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัมแีผนทีจ่ะร่วมเป็นผูน้�า

ตลาดให้กบัโรงงานผูผ้ลติทีม่ศีกัยภาพให้ขายในนามของแบรนด์ SMPC ส่วนผลกระทบจากนโยบายทางการค้าและเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศนัน้เบือ้งต้นส่งผลดกีบัยอดขายของบรษิทับรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามบรษิทัได้เฝ้าตดิตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือได้ทันการณ์

6. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
บรษัิทอาจมคีวามเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องฉบบัใหม่ทีจ่ะออกเพิม่เตมิ หากไม่สามารถตดิตามข่าวสาร

ได้ทัน ซึ่งอาจน�าไปสู่การถูกสั่งให้ช�าระค่าปรับหรืออาจถูกระงับการประกอบกิจการชั่วคราว

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อการผลติและการด�าเนนิงานของบรษิทั บรษิทัได้ให้แต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมลูพร้อมตดิตามข้อมลูของ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ และให้หน่วยงานบรหิารระบบ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมลูกฎหมายจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อตรวจสอบสถานะด�าเนินการในการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่

7. ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารส�าคัญ 
บรษัิทมคีวามเสีย่งจากการขาดผูส้บืทอดต�าแหน่งผู้บรหิารส�าคญั ซึง่อาจท�าให้กระทบกบัการบรหิารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพ

อย่างต่อเนือ่ง อนัจะน�าไปสูผ่ลประกอบการทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายและการพฒันาหรอืการเตบิโตทางธรุกจิอาจมกีารชะลอตวั

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บรษัิทตระหนกัถงึผลกระทบทีส่�าคญัจากปัญหาดงักล่าว จงึได้สร้างโครงสร้างอ�านาจด�าเนนิการตามล�าดบัชัน้ เพือ่กระจาย

ความรบัผดิชอบให้ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางมากขึน้ พร้อมทัง้อยูร่ะหว่างการศกึษาและจดัท�าแผนสบืทอดผูบ้รหิารเพือ่

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสรรหาได้มอบหมายฝ่ายบริหารให้เร่งพิจารณาแนวทางด�าเนินการที่เหมาะสม 

(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิทีห่วัข้อ “โครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการ และข้อมลูส�าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ” หัวข้อย่อย 7.6.6 “แผนการสืบทอดต�าแหน่ง”)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)032



8. ความเสี่ยงจากภัยคุกตามทางไซเบอร์
ความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร์เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัและมผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยเฉพาะระบบ

งานต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการเงินการบัญชี ระบบการบริหารงานภายในและทรัพยากร

บุคคล ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองด้วย หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครอง ย่อมส่งผลกระทบการด�าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษัทจึงได้วางแผนและด�าเนินการเพิ่มการลงทุนพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความ

เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) 

เพื่อให้ระบบสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง และก�าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ได้แก่ ระบบรักษา

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การก�าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การวางเครือข่ายตั้งศูนย์ส�ารองข้อมูล 

เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

9. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งจะท�าให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ 

หรืออาจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น เส้นทางคมนาคมระหว่างทางจัดส่งสินค้าถูกตัดขาด ท�าให้จัดส่งสินค้าล่าช้า 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประเมินความเสี่ยงและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท 

พร้อมทั้งด�าเนินการวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่เคยรับผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม แต่ได้เตรียมแผนป้องกัน 

อย่างสม�่าเสมอ โดยการติดตามข่าวสาร การบ�ารุงรักษาและตรวจสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงประเมินผลกระทบจากแผนการรับมือเรื่อง 

ภัยธรรมชาติของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดซื้อแผนประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาเหล็ก 

เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊สคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนรวม 

ซึ่งไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้ แต่เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายทั่วโลก ท�าให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ  

ความผันผวนของราคาเหล็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขาย ต้นทุน และก�าไรของบริษัท โดยปกติในอุตสาหกรรมการ

ก�าหนดราคาขายน้ัน จะอ้างอิงจากดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนราคาน�้ามันที่

เพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้าราคาเหล็กในตลาดโลกลดลง ราคาขายก็จะลดลง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถบรรลุเป้า

หมายการขายและก�าไรตามประมาณการที่ก�าหนดไว้ได้ นอกจากน้ีสินค้าของบริษัทเป็นงานส่ังท�าตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด 

ซึ่งมีระยะเวลาผลิตจนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า (Lead Time) ประมาณ 2 เดือน ท�าให้ในบางช่วงราคาต้นทุนวัตถุดิบ 

มีความแตกต่างจากราคาขายที่ก�าหนดไว้ บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการผลิต การขาย และการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อ

ลดความผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ

รายงานประจ�าปี 2563 033



แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

ส�าหรบัการขายแบบสญัญาระยะยาวปกตใินสญัญาจะระบใุห้บรษิทัสามารถปรบัเปลีย่นราคาขายให้เป็นไปตามราคาปัจจบุนั

ของเหลก็ (Formula Price) ท�าให้ผลกระทบในเรือ่งดังกล่าวมไีม่มากนกั ส่วนการขายแบบเป็นค�าส่ังซือ้ต่อครัง้ บรษิทับรหิาร

จดัการโดยสัง่ซือ้เหลก็ซึง่จะเป็นราคาในช่วงเวลาเดยีวกบัขณะทีบ่รษิทัเสนอราคา เพือ่ลดผลกระทบจากราคาทีผ่นัผวนทีเ่กดิขึน้ 

ในกรณทีีเ่ป็นค�าสัง่ซ้ือขนาดใหญ่มรีะยะเวลาการส่งนานหลายเดอืน บรษิทัจะท�าสัญญาตกลงซือ้ขายเหลก็ล่วงหน้ากบัผูผ้ลติเหลก็ 

เพื่อลดความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการผลิต และการขาย 

เมื่อราคาเหล็กลดลงบริษัทจะสั่งซื้อเหล็กบางขนาดท่ีใช้เป็นประจ�าเพื่อส�ารองเป็นสินค้าคงคลัง โดยพิจารณาปริมาณส่ังซ้ือ

ที่เหมาะสมจากแผนการขาย บวกกับการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อในอดีตและ

สภาพเศรษฐกิจในขณะน้ัน นอกจากน้ีบริษัทยังติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด โดยอาศัย

ประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการคาดการณ์สภาวะราคาเหล็กในตลาดก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ 

ก่อนการสัง่ซือ้ทกุครัง้บรษิทัเปรยีบเทยีบราคาจากผูจ้�าหน่ายเหลก็หลายรายทีม่ศีกัยภาพใกล้เคยีงกนัเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทัได้

วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการข้างต้นยังช่วยลดความเส่ียงในเรื่องการส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ (Holding Cost) และ

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Reordering Cost) ด้วย

ส�าหรับการจัดการความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบที่ผันผวนที่อาจท�าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายและก�าไร

ที่ตั้งไว้ได้นั้น ฝ่ายจัดการได้ติดตามแนวโน้มราคาเหล็กเป็นประจ�าในการประชุมทุกเดือน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ

ขายและการซื้อวัตถุดิบได้ทันเวลา หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซ่ึงเป็นข้อดีและจุดแข็งอย่างหน่ึงของบริษัท 

นั่นคือ ท�าให้สายการผลิตของบริษัทยืดหยุ่น สามารถผลิตถังได้หลากหลายประเภทและขนาด ซึ่งกระบวนการผลิตแบบกึ่ง

อัตโนมัตินี้จ�าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในหลายขั้นตอน และในกระบวนการจัดส่งสินค้าก็จ�าเป็นต้องใช้

แรงงานในการล�าเลยีง และบรรจถุงัเข้าตูค้อนเทนเนอร์ ดงันัน้จ�านวนแรงงาน ประสทิธภิาพและความช�านาญงานของแรงงาน 

จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท 

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

บริษทัมกีารว่าจ้างบรษิทัภายนอกเข้ามาด�าเนนิการจดัหาแรงงานให้แก่บรษิทั เพือ่ให้เพยีงพอกบัความต้องการ เพิม่ความ

สะดวกรวดเร็วและลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน โดยการด�าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัททั้งทาง

ด้านคุณภาพงานและการปฏิบัติต่อพนักงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน นอกจากน้ีบริษัทมี

ระบบการจ่ายผลตอบแทนแก่แรงงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและความช�านาญของแรงงานและสามารถแข่งขันได ้

อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการให้สวัสดิการพนักงานที่จูงใจ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ เพื่อเป็นตัวแทนของ

พนักงานในการติดต่อกับบริษัทถึงข้อเสนอแนะและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี โดยมุ่งหวังสนับสนุนให้พนักงานมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้สามารถรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการควบคุมคุณภาพใน

ระยะยาวและการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงาน บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยปรับเปล่ียนเครื่องจักรบาง

ส่วนให้เป็นแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)034



ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทในฐานะผู้ประกอบการส่งออกเป็นหลัก (สัดส่วนส่งออกทั่วโลกมากกว่า 90% ของยอดขาย) มีรายรับที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศจากการท�าธุรกรรมด้านการค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง 

ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบกับรายได้และก�าไรของบริษัท

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทมีการน�าเข้าวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนและ

วตัถดุบิอืน่ทีใ่ช้ในการผลติจากต่างประเทศมาในสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัได้แก่กนั โดยในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัน�าเข้าวตัถดุบิ

คดิเป็นประมาณ 65% ของปรมิาณความต้องการใช้วตัถดุบิและวสัดทุัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ ดงันัน้บรษิทัจงึใช้วธิป้ีองกนัความ

เสีย่งแบบ Natural Hedge ได้แก่ การน�ารายได้จากการขายสินค้าทีเ่ป็นสกลุเงนิเดอลลาร์สหรฐัมาจ่ายช�าระค่าวตัถดุบิทีเ่ป็น

เงนิสกลุเดยีวกนั บรษิทัจงึได้รบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นไม่มาก ส�าหรบัรายได้จากการขายทีเ่ป็นเงนิสกลุอืน่ (ยโูร และ

ปอนด์สเตอร์ลงิ) ได้มกีารตดิตามดแูลอตัราแลกเปลีย่นอย่างใกล้ชดิ รวมถงึการพจิารณาปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องประกอบด้วย เพือ่

ทีบ่รษัิทจะสามารถวางแผนการเงนิ รวมทัง้ใช้เครือ่งมอืทางการเงนิ ได้แก่ การซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ป้องกนัความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารรายงานแนวโน้มและสถานการณ์อตัรา

แลกเปลี่ยนในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน

2. ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ช�าระล่าช้า หรือผิดนัดช�าระ ท�าให้อาจเสียผลประโยชน์ได้

แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

โดยปกติบริษัทมีนโยบายทางการเงินในด้านการขาย โดยการให้เปิด L/C หรือช�าระเงินมัดจ�าล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้ง

จ�านวนก่อนการจัดส่งสินค้า บริษัทมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) ที่เหมาะสมและตามสถานกาณ์พิเศษ พร้อม

ก�าหนดอ�านาจอนมุตัทิีช่ดัเจน โดยปกตริะยะเวลาการให้สนิเชือ่แก่ลกูค้า มรีะยะเวลาตัง้แต่ 30-90 วนัขึน้อยูก่บัการพจิารณา

สถานะทางการเงนิประกอบกบัระยะเวลาทีบ่รษิทัซือ้ขายกบัลกูค้า นอกจากนีบ้รษิทัยงัก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการให้

สินเชื่อและวงเงินสินเชื่อของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างสม�า่เสมอทุกปี โดยพิจารณา

จากงบการเงนิของลกูค้าเพือ่ประเมนิความน่าเชือ่ถอืในฐานะทางการเงนิ ได้แก่ สถานการณ์ Covid-19 ในปี 2563 ทีผ่่านมา 

อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ค้าแก๊สและน�า้มันระดับโลกที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ท�าให้ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องการผิดนัดช�าระหนี้จากลูกค้า

รายงานประจ�าปี 2563 035



2.2.2 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 1. ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25% 

บรษิทัมกีลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่คอื กลุม่เอกะหติานนท์และเล้าวงษ์ เป็นผูถ้อืหุน้ร้อยละ 37.76 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด จึงอาจท�าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติ ในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ท่ีข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

 แนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

ปัจจบุนับรษิทัยดึถือนโยบายการบรหิารงานตามหลกัการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่แีละตดัสนิใจภายใต้ประโยชน์

สูงสุดของบริษัท ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผ่านมานี้ บริษัทได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 

ห้าตราสัญลักษณ์เป็นปีแรก ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทยังได้รับ

รางวัลบริษัทท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจ�าปี 2563 

จากสถาบันไทยพัฒน์ฯ นอกจากน้ีบริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุน เสนอความคิดเห็น แต่งตั้งกรรมการ และ 

ข้อร้องเรียนโดยตรงผ่านบริษัท ในกรณีมีการลงมติอันอาจมีผลท�าให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น 

ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถลงมติได้ตามกฏระเบียบวาระการประชุมบริษัท

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 -ไม่มี-

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)036



3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัและมวีสิยัทศัน์ว่า แนวทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัในการทีจ่ะสร้างคณุค่าเพิม่ 

เติบโต และประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืน จ�าเป็นต้องมีการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และการพฒันาสงัคม ภายใต้หลกัจรยิธรรม การก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีและการน�า

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นหลกัปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระราชด�ารสั

แก่พสกนกิรชาวไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 คอื ด�ารงอยู่ภายใต้หลกัความพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั บนเงือ่นไข 

“ความรู”้ และ “คณุธรรม” โดยน�ามาบรูณาการกบัหลกัจรรยาบรรณธรุกจิและนโยบายการด�าเนนิงานของบริษัท

ผ่านกจิกรรมทีจ่ดัท�าขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด ซึง่บรษิทัได้วางกลยทุธ์ และแนวทางการด�าเนินงาน 

ด้านความยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

 3.1.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Development)

ทรพัยากรบคุคลถอืเป็นหวัใจส�าคัญขององค์กร บรษิทัให้ความส�าคญักบัการพฒันาทกัษะในการท�างานท้ังในแนวกว้าง 

และลึก ขยายขีดความสามารถ ศักยภาพของพนักงาน และสร้างผู้น�าท่ีดีที่นอกจากจะมีความสามารถทาง

ด้านธรุกจิแล้วยงัมจีติส�านกึทีด่ ีมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่องค์กรและสงัคม ซึง่บรษิทัได้พฒันาบคุคลากร 

ผ่านทางการอบรมทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั มกีารสร้างบรรยากาศในการท�างาน สร้างวฒันธรรมองค์กร

ให้มีการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น และมีการท�าโครงงานร่วมกันระหว่างฝ่ายเพื่อให้

เกิดการท�างานร่วมกันเป็นทีม พนักงานในแต่ละฝ่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ท�าให้

นอกจากจะเกิดการพัฒนากระบวนการท�างาน พัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนาสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ แล้ว ยงัท�าให้พนกังานมคีวามรูส้กึผกูพนัและร่วมเตบิโตไปพร้อมกบับรษิทั นอกจากนัน้ บรษิทัยงัมกีาร

ปลกูฝังเรือ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อมให้กบัพนกังานในองค์กรผ่านกจิกรรมต่างๆ 

ท�าให้พนักงานตระหนักถีงความส�าคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของบริษัท มีการค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หรือ 

ความเสมอภาค รวมถึงการได้รับการปกป้อง คุ้มครองที่เป็นธรรม

PEOPLE

PROFITPLANET

HUMAN

DEVELOPMENT

INNOVATION

AUTOMATION
ENVIRONMENT

DIGITALIZATION

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Development)
- การพัฒนาและเพ��มทักษะในการทำงานใหม�ๆ ให�กับพนักงาน

- การทำงานร�วมกันของบุคลากรในแผนกต�างๆ

- การอบรมและการสร�างบรรยากาศในการเร�ยนรู�

- การตระหนักรู�และร�วมรับผ�ดชอบต�อสังคม และสิทธิมนุษยชน

การสร�างนวัตกรรม(Innovation) 
- การพัฒนาสินค�าใหม�อย�างต�อเนื่อง

- การขยายรูปแบบการให�บร�การ

   เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�มากข�้น

- การพัฒนากระบวนการผลิตให�มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

การนำระบบอัตโนมัติมาใช�ในการทำงาน (Automation)
- การนำหุ�นยนต�และระบบอัตโนมัติมาใช�ในกระบวนการเชื่อมถังแก�ส

- การขยายผลโดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช�ใน  กระบวนการอื่นๆในการทำงาน

การดูแลด�านสิ�งแวดล�อม(Environment)
- การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�บนหลังคาโรงงาน

- การพัฒนากระบวนการผลิต เพ�่อลดการเกิดของเสีย

- การใช�กระบวนการพ�นสีแบบระบบป�ด

- การลดมลพ�ษทางเสียง ทางอากาศ  และการปล�อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

การปรับกระบวนการทำงานเข�าสู�ระบบดิจ�ทัล
(Digitization)
- การใช�ระบบดิจ�ทัลช�วยในการสร�างความสัมพันธ�

  กับลูกค�าและ การเข�าถึงลูกค�าได�มากข�้น

- การประชุมออนไลน�ทำให�สามารถทำงานได�ทุกสถานที่

- การสื่อสารระหว�างบุคคลที่สามารถโต�ตอบกลับได�ทันที

- การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานในการจัดการข�อมูล

  เพ�่อพัฒนาระบบการบร�หารจัดการฐานข�อมูลขนาดใหญ�

  (Big Data)

- การปกป�องข�อมูล และความปลอดภัยบนเคร�อข�าย

SUSTAINABILITY

รายงานประจ�าปี 2563 037



 3.1.2 การปรับกระบวนการท�างานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitization)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19) เป็นส่วนผลักดนัให้องค์กรมกีารพฒันากระบวนการ

ท�างานเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับรูปแบบการท�างานและการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ ในช่วง 

ทีม่กีารแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 บรษิทัได้มกีารปรบัรปูแบบการท�างานให้พนกังานบางส่วนท�างานทีบ้่าน 

และปรบัเปลีย่นรปูแบบการประชมุโดยใช้การประชมุผ่านทางออนไลน์เพือ่รกัษาระยะห่างระหว่างพนกังาน 

และจากสถานการณ์ดงักล่าวท�าให้พนกังานขายไม่สามารถเดนิทางหาลกูค้าได้ บรษิทัจงึได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบ

การตดิต่อและการน�าเสนอกับลกูค้าโดยท�าการนดัประชมุแบบเสมอืนจรงิ (Virtual Meeting) ท�าให้สามารถ

รกัษาความสมัพนัธ์และตดิต่อประสานงานกบัลกูค้าได้ และลูกค้ายงัคงมคี�าส่ังซือ้มาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยมั่นคงข้อมูลออนไลน์ บริษัทจึงมีการวาง 

ระบบโครงสร้างเพื่อปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัยบนเครือข่าย และด�าเนินการในเรื่องของการจัดการ

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการตรวจสอบความพร้อมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพนักงานและบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

 3.1.3 การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

บริษัทได้ด�าเนินกิจการควบคู่กับการค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบริษัทได้เห็นความส�าคัญ และ

ได้น�ามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ในองค์กร มีการจัดท�านโยบายด้านสิ่ง

แวดล้อม จดักจิกรรมและโครงการให้พนกังานตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัสิง่แวดล้อม พฒันากระบวนการ

ผลิตเพื่อลดการเกิดของเสียและลดมลพิษต่างๆ ได้แก่ น�าระบบบ�าบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) 

มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้มีการปล่อยควันและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปสู่อากาศ ท�าให้

ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม น�าอุปกรณ์ลดเสียงลม (Silencers) มาใช้ในกระบวนการผลิต ท�าการปลูกต้นไม้

รอบรั้วโรงงานเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นก�าแพงกันเสียง รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงาน (Solar Rooftop) ซึง่ท�าให้ลดการใช้ไฟฟ้าและช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื

 3.1.4 การน�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในการท�างาน (Automation)

บริษัทได้มีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท 

ได้เริ่มน�าแขนกลหุ่นยนต์และระบบสายการผลิตอัตโนมัติเข้ามาพัฒนาให้เข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อน�ามา 

ใช้ส�าหรบัการเชือ่ม ท�าให้คณุภาพของงานเชือ่มมคีวามสม�า่เสมอ สามารถลดจ�านวนแรงงานในการผลติ และ 

ลดการเกิดขยะอตุสาหกรรม (Solid Waste) ได้ นอกจากนีบ้รษิทัยงัมแีผนการขยายผลโดยการน�าระบบอตัโนมตัิ

มาใช้ในกระบวนการอืน่ๆ ในการท�างานมากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงงานผลติ และในส่วนส�านกังาน

 3.1.5 การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

การท่ีบริษัทจะมีความย่ังยืนได้น้ัน ส่ิงส�าคัญอย่างหนึ่งคือการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรม 

ในสินค้า การบริการ และในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ได้มากยิง่ขึน้ ในการสร้างนวตักรรมของบรษิทั บรษิทัค�านงึถงึความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั โดยน�าความ

คดิเหน็และปัญหาของลกูค้ามาพฒันาสินค้าและบรกิาร ได้แก่ การน�า RFID มาใช้กบัถงัแก๊สส�าหรับปิโตรเลยีม

เหลว ท�าให้ลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูลและน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานได้หลากหลายแนวทาง 

ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนของถัง การจัดการบริหารสินค้าคงคลัง และการสอบย้อนกลับ เป็นต้น นอกจาก

การน�านวัตกรรมมาใช้ในสินค้าและบริการแล้ว บริษัทยังน�านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต มีการวิจัย

และพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพการผลิต ให้เกิดการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
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 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับ

ทราบตัง้แต่เริม่ท�างานกบับรษิทั พร้อมทัง้ดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ไม่กระท�า

การใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้างความ

เจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

คู่ค้าและเจ้าหนี้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฎิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม บนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย มกีารก�าหนดระเบยีบในการจดัหา

และด�าเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม 

คู่แข่ง แข่งขนัทางการค้าในกรอบกตกิาทีเ่ป็นธรรม ไม่ท�าลายชือ่เสยีง หรอืว่าร้าย ร่วมกนัพฒันาและผลกัดนัให้ตลาด

เติบโต และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม 

ลูกค้า ผลติสนิค้าทีม่คีวามปลอดภยั เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และคณุภาพตรงตามมาตรฐานทีก่�าหนด ให้ข้อมลูสนิค้า

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลา และ ด�าเนินการแก้ไขต่อข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่น 

เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการสูงสุด

พนักงาน* เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสม�่าเสมอตามความ

สามารถ และทกัษะของแต่ละคนด้วยความยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้พนกังานเตบิโตไปพร้อมกบับรษิทั 

นอกจากน้ียังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

อย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ความมั่นคงในการ

ท�างาน และสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน

สงัคมและสิง่แวดล้อม ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อม บรหิารจดัการของเสยีและมลภาวะทางอากาศ 

ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�า พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

 3.3.1 นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

 x การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายดังนี้

 x ด�าเนินการให้ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 x ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ หรือ 

ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

 x รบัผดิชอบและยดึมัน่ในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถืน่ทีบ่รษิทัตัง้อยู่

 x ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

อันเนื่องมาจากการด�าเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 x ไม่กระท�าการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
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 3.3.2 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.2.1 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา น�้ามัน อย่างมีประสิทธิภาพ 

และควบคุมปริมาณการใช้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีบริษัทยังตระหนักว่า การประกอบธุรกิจ 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมนัน้ เป็นอกีหนึง่ปัจจยัของความยัง่ยนื และเพือ่ให้เป็นมาตรฐานสากลและ

เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป ในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการ

จดัการสิง่แวดล้อม โดยส่วนหนึง่ของการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

สรุปได้ดังนี้

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

กรองแล้ว กลับมาใช้ใหม่ ท�าให้ลดปริมาณการใช้น�า้ประปาลงได้ ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้ท�าการ

ขยายปริมาณการรองรับน�า้เพื่อให้สามารถรองรับน�า้ที่จะน�ากลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น ส่วนน�้าทิ้ง

ที่ปล่อยออกนอกโรงงาน บริษัทมีการวัดคุณภาพน�า้ทิ้งอย่างสม�่าเสมอ

2. ด้านขยะและของเสีย บริษัทได้จัดหาภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม มีการแยกขยะ และจัดเก็บ

ขยะแต่ละประเภทให้เป็นระเบียบ และจัดสร้างโรงพักขยะปนเปื้อน และส่งก�าจัดกับบริษัทที่ได้

มาตรฐานเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้ด�าเนินการ “โครงการธนาคารขยะ” 

ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท�ากิจกรรม 5 ส ของบริษัท โดยบริษัท

ได้ด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเน่ือง และพนักงานทุกคนในบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี ้

โดยพนักงานสามารถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการผลิต ได้แก่ กล่องกระดาษ เศษลวด 

แกนเทปพนัเกลียว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุทีส่ามารถรไีซเคิลได ้ไดแ้ก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก น�ามา

ขายกบัคนกลางทีบ่รษิทัได้จดัจ้างในราคาตลาด โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างแรงจงูใจให้พนกังาน

ลดปรมิาณขยะภายในบรเิวณโรงงาน ซึง่จะส่งผลดกีบัสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยรวม และ

เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษ

โดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-document)

3. ด้านพลงังานไฟฟ้า บรษิทัลงทนุกบัโครงการต่างๆ เพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า ได้แก่การเปล่ียน

หลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน การบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม�า่เสมอ และ

ในปี 2563 บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงาน 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2564

4. ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก�าหนด ได้แก่ การลดฝุน่ละอองภายในบรษิทัก่อนทีจ่ะกระจายสูช่มุชนรอบๆโรงงาน โดยการใช้

บรกิารบรษิทัภายนอกน�าอปุกรณ์เข้ามาเพือ่ดดูฝุน่ภายในโรงงานเป็นประจ�าทกุวนั น�าระบบบ�าบดั

อากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) มาใช้ในกระบวนการผลติ เพือ่ไม่ให้มกีารปล่อยควนัและฝุน่

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปสู่อากาศ ท�าให้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม และก�าหนดให้หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องตรวจสอบคณุภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจ�า พร้อมทัง้จดัให้มแีผนการตรวจ

สอบและบ�ารุงเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างสม�่าเสมอ

5. ด้านระดับเสียง บริษัทตรวจวัดเสียงอย่างสม�า่เสมอตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อ

มลพษิทางเสยีงแก่ชมุชนข้างเคยีง น�าอปุกรณ์ลดเสยีงลม (Silencers) มาใช้ในกระบวนการผลติ 

ท�าการปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงงานเพื่อเป็นก�าแพงกันเสียง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วน

บุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงาน (ได้แก่ ปล๊ักอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้พนักงานที่ต้อง

ท�างานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์

ให้พนกังานสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนั นอกจากนีย้งัจดัให้มกีารตรวจสขุภาพการได้ยนิของพนกังาน

ที่ต้องท�างานในพื้นที่ที่เสียงดังเกินมาตรฐานในการตรวจสุขภาพประจ�าปี
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6. ด้านแสงสว่าง บรษิทัตรวจวดัแสงสว่างในพืน้ทีท่�างาน เพือ่ให้พนกังานได้ท�างานในทีท่ีม่แีสงสว่าง

เพียงพอ เพื่อสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท�างาน 

7. ด้านความร้อน บริษัทตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ท�างาน และแก้ไขทันทีที่พบว่าสภาพความร้อน

ในการท�างานไม่เหมาะสม

8. ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศและสภาวะโลกร้อน ในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย์บนหลงัคาโรงงาน เพือ่เป็นแหล่งก�าเนดิพลังงานไฟฟ้าทีไ่ม่ก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก 

เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงการ

ด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิไปสูร่ปูแบบออนไลน์ ได้แก่ การจดัการประชมุ และการกจิกรรมทางการ

ตลาดผ่านระบบดิจิตัล ท�าให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางได้ 

โดยในปัจจบุนั บรษิทัอยูใ่นระหว่างการศกึษาการค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก

กระบวนการผลิตและกิจกรรมของบริษัท

3.3.2.2 พัฒนากระบวนการผลิต 

 บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดส่ง ซ่ึงนอกจากจะ

ท�าให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าแล้ว ยงัช่วยลดต้นทนุของบรษิทั และช่วยรกัษาสภาพแวดล้อม

อกีด้วย ตลอดปี 2563 บรษิทัได้ปรบัปรงุพฒันาเครือ่งจกัรและกระบวนการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพ

มากข้ึนและทันสมัยขึ้น ลดส่วนสูญเสีย ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยมลภาวะสู่ส่ิงแวดล้อม 

ดังนี้

1. น�าระบบ Barcode มาใช้ในกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ เพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดจากการ

ท�างาน และสามารถสอบย้อนกลบัวตัถดุบิทีใ่ช้ได้ และบรษิทัได้ทดลองขยายการใช้ระบบ Barcode 

กบักระบวนการจดัส่ง เพือ่ให้การบรหิารสินค้าส�าเร็จรปู การจดัส่ง และการเกบ็ข้อมลูท�าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. ปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดค่าซ่อมบ�ารุงและลดการใช้แรงงาน 

3. พัฒนากระบวนการผลิต โดยน�าหุ่นยนต์เข้ามาในกระบวนการเชื่อมสปัดในโรงงาน 1 และ 

โรงงาน 2 ท�าให้สามารถลดแรงงานทีต้่องการใช้ เพิม่ก�าลังการผลิต ลดความสูญเสียจากการเชือ่ม 

ทีไ่ม่สมบรูณ์ ซึง่ส่งผลให้ต้นทนุการผลติลดลง และบรษิทัยงัมแีผนการด�าเนนิงานเพือ่น�าหุน่ยนต์

ไปใช้ในโรงงานที่ 3 ต่อไป

4. น�าระบบบ�าบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้มีการ

ปล่อยควันและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปสู่อากาศ ท�าให้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

5. ก�าลังด�าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) 

ซึ่งนอกจากจะท�าให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้แล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

6. น�าอุปกรณ์ลดเสียงลม (Silencers) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะทางเสียง

7. ขยายพื้นที่ห้องแลป และเพิ่มห้อง x-ray เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ

เพิ่มความยืดหยุ่นสามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายขนาด ตั้งแต ่

0.5 kg – 300 kg

8. ขยายพื้นที่ลานจัดส่งสินค้า ท�าให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้น การขนส่งเป็นไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้สามารถส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าก�าหนด

9. เพิ่มสายการผลิตถังขนาดใหญ่ ที่มีขนาด 190 ก.ก. ขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ

ของลูกค้าต่างประเทศได้

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)042



 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีแผนปลูกฝังจิตส�านึกและเผยแพร่แนวคิดในด้านการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่านการอบรม บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบรษิทั 

หรือติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจการใช้

ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งคณะท�างานในส่วนต่างๆไปอบรม

ภายนอกเพื่อเพิ่มเติมความรู้และการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การส่งคณะท�างานด้านส่ิงแวดล้อมไปอบรมภายนอก หรอืศึกษาดงูานกบัสถาบนัทีม่คีวามเช่ียวชาญ

ในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย ศนูย์ฝึกอบรม

เนเชอรัลฯ นนทบุรี และมูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย เป็นต้น โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีจ�านวนชั่วโมง

อบรมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง

2. การอบรมข้อก�าหนดของ ISO14001 ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน พร้อมกันนี้ทีมประชาสัมพันธ์

ของโครงการ ISO14001 ยังได้บรรจุแผนการทบทวนความรู้ให้กับพนักงานทุกปี 

3. การจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงงาน 

4. การรณรงค์การคัดแยกเศษอาหารในสโมสร ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

5. การประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ คูค้่า หรอื คนในชมุชน โดยการท�าแผ่น

พับคู่มือในการติดต่อและข้อระเบียบต่างๆ 

6. บรษิทัมศีนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน ซึง่สามารถตดิต่อร้องเรยีนเรือ่งผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจาก

บริษัทได้ที่หมายเลข 02-895-4139 หรือที่อีเมลล์ em@smpcplc.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

 3.4.1 นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสังคม

บรษิทัมนีโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ แบ่งเป็นหลกัการ

ส�าคัญดังนี้

3.4.1.1 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีนโยบาย ดังนี้

 x ปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงาน 

ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 x ด�าเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับ

รัฐและชุมชน

 x ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ 

ความมั่นคงของประเทศ

 x ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 x ไม่กระท�าการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างสม�่าเสมอ โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมในหัวข้อ 3.4.2.8 “CSR After Process”

3.4.1.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

 x ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
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 x ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ ให้รีบด�าเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 x ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 x ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้ี ตลอดจนด�าเนินการ 

ทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

 x แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม

 x ไม่ท�าลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรอืกระท�าการใดๆโดยปราศจากความ

จริงและไม่เป็นธรรม

 x ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

 x สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 x พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ได้แก่ คัดลอก ท�าซ�้า ดัดแปลง 

เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ส�าหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย

นอกจากนีบ้รษิทัยงัหลกีเล่ียงการด�าเนนิการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่

การท�ารายการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในข้อ 9.2 “รายการระหว่างกัน”

3.4.1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันใดๆทั้งส้ินโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดใน

ทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้บริษัทได้ก�าหนดข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามนโยบายน้ี และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษัท 

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน 

โดยเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption 

(CAC) ต่อไปอีก 3 ปี (จนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2565)

ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระท�าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วย

กฎหมาย เพือ่เอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรอืผู้อืน่ โดยการเสนอ การให้ค�ามัน่สัญญา 

การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระท�าที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม การท�าหลักฐานเท็จ การน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระท�าในลักษณะที่มี

การขัดกันของผลประโยชน์ 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน ได้แก่ การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน 

การช่วยเหลอืในรปูแบบอืน่ ได้แก่ การให้ส่ิงของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิสนบัสนนุพรรคการเมอืง 

การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด 

หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมด�าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)044



ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันส�าคัญ

ของแต่ละท้องถ่ินซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินด ี

การแสดงความขอบคณุ การต้อนรบั การแสดงความเสียใจ หรอืการให้ความช่วยเหลือตามมารยาท

ที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 

พนกังาน หมายถงึ พนกังานประจ�า พนกังานรายวนั พนกังานชัว่คราว และพนกังานสญัญาจ้างพเิศษ

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานของบรษิทั ไม่ยอมรบัหรอืให้การสนบัสนนุการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. บริษัทก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

 x ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถกูน�าไปใช้เพือ่การทจุรติคอร์รปัชัน่

 x ให้จัดท�าเอกสารระบุชื่อผู ้รับความช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ 

รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และแนบเอกสารส�าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ 

 x บรษัิทเคารพในสทิธส่ิวนบคุคลในการมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ของ

พนกังานเป็นการส่วนตวั โดยต้องกระท�านอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชือ่เสยีงและไม่ใช้ทรพัย์สนิ

ของบรษิทัในการกระท�าดงักล่าว

 x ห้ามผู ้บังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับช้ัน ส่ังการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ท�าให้

พนักงานและผู ้ ใต ้บังคับบัญชาเข ้าร ่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และ 

หลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการเมอืงในสถานทีท่�างานหรอืในเวลางานอนัอาจท�าให้

เกิดความขดัแย้งทางความคดิ

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล

 x บรษิทัให้เงนิบรจิาคการกศุล เพือ่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิ วฒันธรรม และ

กจิกรรมการศกึษา โดยเงนิบรจิาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถกูน�า

ไปใช้เพือ่การทจุรติคอร์รปัชัน่ 

 x การขอเบกิเงนิบรจิาค ให้จดัท�าเอกสาร ระบชุือ่ผูร้บัเงนิ จ�านวนเงนิ วตัถปุระสงค์ของการบรจิาค 

และแนบเอกสารส�าคญัทีใ่ช้ประกอบการตดัสนิใจ น�าเสนอผูม้อี�านาจอนมุตัติามระเบยีบอ�านาจ

ด�าเนนิการ

 x ผูข้อเบกิเงนิบรจิาค ต้องตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิบรจิาค เพือ่ให้มัน่ใจว่าเงนิบรจิาคถกูส่งมอบ

ให้ผูร้บัครบถ้วน และให้น�าส่งหลกัฐานประกอบให้ฝ่ายบญัชกีารเงนิตรวจสอบตามทีก่�าหนดใน

รายการเอกสารส�าหรบัใช้เบกิเงนิบรจิาค ให้ครบถ้วน

2.3 เงินสนับสนุน 

 x บรษิทัให้เงนิสนบัสนนุ เพือ่วตัถปุระสงค์ในการสร้างชือ่เสยีง กระชบัความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ โดย

เงนิสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย ไม่ถกูน�าไปใช้เพือ่การทจุรติคอร์รปัชัน่ 

 x การขอเบกิเงนิสนบัสนนุ ให้จดัท�าเอกสาร ระบชุือ่ผูร้บัเงนิ จ�านวนเงนิ วตัถปุระสงค์ทางธรุกจิ 

และแนบเอกสารส�าคัญทีใ่ช้ประกอบการตดัสนิใจ น�าเสนอผูม้อี�านาจอนมุตัติามระเบยีบอ�านาจ

ด�าเนนิการ

 x ผูข้อเบกิเงนิสนบัสนนุ ต้องตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิสนบัสนนุ เพือ่ให้มัน่ใจว่าเงนิบรจิาคถกูส่ง

มอบให้ผูร้บัครบถ้วน ถกูน�าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ และให้น�าส่งหลกัฐานประกอบให้ฝ่ายบญัชกีาร

เงนิตรวจสอบตามทีก่�าหนดในรายการเอกสารส�าหรบัใช้เบกิเงนิสนบัสนนุให้ครบถ้วน

รายงานประจ�าปี 2563 045



2.4 การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 

 x กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไม่ขอ ไม่เรยีกร้อง และให้สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อืน่ใด แก่

ผู้ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั เว้นแต่เป็นการให้หรอืได้รบัตามขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้อง

ถิน่ หรอืจารตีทางการค้า 

 x สิง่ของทีร่บัหรอืให้ควรมมีลูค่าไม่เกนิทีก่�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนนิการของบรษิทั ไม่เป็นเงนิสด

หรอืเทยีบเท่าเงนิสด ไม่ใช่สิง่ผดิกฎหมาย และไม่น�าไปสูก่ารทจุรติคอร์รปัชัน่ 

 x กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนด ให้พนักงานจัดท�าแบบ

รายงานการรับของขวญั แจ้งผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานรบัทราบ และส่งมอบสิง่ของพร้อมแบบ

รายงานฯ ให้ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่ด�าเนนิการตามความเหมาะสม 

 x บรษัิทให้การเลีย้งรบัรอง เพือ่วตัถปุระสงค์ทางธรุกจิ รกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างบรษิทักบัผู้

ทีเ่กีย่วข้องในการประกอบธรุกจิ 

 x การขอเบกิค่าเล้ียงรบัรอง ให้จดัท�าเอกสาร ระบชุือ่ผูร้บัเงนิ จ�านวนเงนิ วตัถปุระสงค์ทางธรุกจิ 

และแนบเอกสารส�าคัญทีใ่ช้ประกอบการตดัสนิใจ น�าเสนอผูม้อี�านาจอนมุตัติามระเบยีบอ�านาจ

ด�าเนินการ และผูข้อเบกิต้องน�าส่งหลกัฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบญัชกีารเงนิตรวจสอบตาม

ขัน้ตอนการเบกิ-จ่ายเงนิ

2.5 ค่าอ�านวยความสะดวกและสินบน 

 x บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอ�านวยความสะดวก ค่าสินบน ในการด�าเนินการทางธุรกิจ

ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดข้ึนโดยผ่านบุคคลที่ท�าหน้าท่ีแทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า 

คูส่ญัญา คูค้่า หรอืตวักลาง ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุของบรษิทัโดยตรง 

 x พนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจน�าไปสู่หรือสื่อว่าบริษัทได้จ่ายหรือรับค่าอ�านวยความ

สะดวกหรือเงินให้สินบน

 x หากพนักงานได้รับการร้องขอให้จ่ายเงินในนามของบริษัท พนักงานควรขอใบเสร็จซึ่งมีราย

ละเอยีดเหตผุลในการจ่ายเงนิ หากพนกังานมข้ีอสงสยั ข้อกงัวล หรอืค�าถามใดๆ เกีย่วกบัการ

จ่ายเงนินัน้ควรแจ้งผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบ 

2.6 การจัดซื้อจัดจ้าง

 x ต้องระบวุตัถปุระสงค์ของการจดัซือ้จดัจ้างอย่างชดัเจน น�าเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน

พจิารณาความเหมาะสม และการอนมุตัต้ิองเป็นไปตามอ�านาจด�าเนนิการของบรษิทั

 x มกีารเปรียบเทยีบราคาจากผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิาร อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย

 x บรษัิทไม่มนีโยบายเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืให้ ผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด

แก่ผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิาร เพือ่ทีจ่ะรบัสิง่ของ/บรกิารทีไ่ม่ได้คณุภาพมาตรฐานตรงตามค�าส่ังซือ้หรอื

ข้อตกลง ในกรณทีีพ่บเหตกุารณ์ดงักล่าวให้พนกังานแจ้งผูบ้งัคบับญัชาและส่วนจดัซือ้ทราบทนัที 

เพือ่หาทางแก้ไขร่วมกนั

3. จัดให้มีกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 

 x รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย 

การซือ้ขาย การจดัการสนิทรพัย์ วตัถปุระสงค์การท�ารายการทีช่ดัเจน ไม่มกีารปลอมแปลงการบนัทกึ

บญัชแีละเอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่ปิดบงัรายการธรุกรรมทีแ่ท้จรงิ 

 x มกีระบวนการสอบยนัข้อมลูการบนัทกึรายการบญัชหีรอืข้อมลูในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึง่หน่วย

งาน ท�าให้เกดิการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั และป้องกนัไม่ให้เกดิการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม 
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4. จดัให้มกีระบวนการสรรหาบคุลากร การเล่ือนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 x มกีารตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม และ/หรอืตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึง่เกีย่วกบั ทดสอบข้อสอบ

จิตวิทยา หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทจะพิจารณารับเป็น

พนกังานนัน้ มคีวามประพฤตแิละมทีศันคตทิีด่ี

 x สนบัสนุนและส่งเสรมิการให้ความรูด้้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานอย่างทัว่ถงึ เพือ่ส่งเสรมิความซือ่สตัย์ สจุรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าทีค่วามรบั

ผดิชอบ โดยสือ่ให้เหน็ความมุง่มัน่ของบรษิทัว่า การทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีผ่ดิยอมรบัไม่ได้ และปลกู

ฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

 x การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ต้องมคีวามเหมาะสม และเป็นธรรมตามนโยบายคณุภาพของบรษิทั

 x ไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแม้ว่าการ 

กระท�านัน้จะท�าให้บรษิทัสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ

5. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังาน บคุคลผูท้�าหน้าทีแ่ทนบรษิทั ทีป่รกึษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพือ่การน�าไปปฏิบตั ิดงันี้

การสื่อสารภายใน 

 x ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านการอบรม 

หรือตดิป้ายประกาศหรอืแจกจ่าย และจดัเกบ็ไว้ในระบบฐานข้อมลูของบรษิทั (E-Document)

 x ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ลงนามยอมรบัการน�านโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ไปปฏบิตัิ

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร

การสื่อสารภายนอก 

 x จดัท�าเอกสารนโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ เป็นเอกสารแนบท้ายสญัญา

ระหว่างบริษทักบับคุคลผูท้�าหน้าทีแ่ทนบรษิทั ทีป่รกึษา นายหน้า คูส่ญัญา คูค้่า

 x เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซด์ของบรษิทั ทัง้รปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

6. ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณา

โทษทางวนิยัตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานทีบ่รษิทัก�าหนด หรอือาจถกูยกเลิกสัญญา

จ้างและอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย 

7. จัดให้มีช่องทางท่ีปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอค�าแนะน�า

เกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิหรอื

ร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจ

สอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้

การขอค�าแนะน�า 

หากผู้ใดมข้ีอสงสยัหรอืต้องการค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. ขอค�าปรึกษากับ “ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล”

 x โทรศพัท์ 02-895-4139 

 x ส่งจดหมายทางไปรษณย์ีตามทีอ่ยูบ่รษิทั เลขที ่ 92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทยีน-

ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 

 x ส่งจดหมายใส่ในกล่องรบัความคดิเหน็

2. ผูข้อค�าแนะน�าสามารถเลือกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรกต็ามการระบชุือ่ผู้ขอค�าแนะน�า 

จะท�าให้สามารถสื่อสารข้อแนะน�าตอบกลับถึงผู้ขอค�าแนะน�าได้โดยตรง และรวดเร็ว 
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การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือร้องเรียน 

หากผู้ใดมเีบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติคอร์รปัช่ัน การกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธรุกจิ หรอืพบเหน็

ระบบการควบคมุภายในทีบ่กพร่องของบรษิทัซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกดิความเสีย่ง/ความเสยีหายต่อการด�าเนิน

ธรุกจิ สามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อคิดเหน็ได้โดยตรงถงึประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึง่ ดงันี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณย์ี มาตามทีอ่ยูบ่รษิทั เลขที ่92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทยีน-

ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email : cs@smpcplc.com 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยค�าสุภาพ และควรมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลของผู้ถูก

ร้องเรียนและผู้ร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าผิด พยานหลักฐานที่เพียงพอและแสดงให้

เห็นถึงการกระท�าผิดนั้นๆ และกรณีบริษัทมีหลักฐานว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีเจตนาไม่

สุจริต หากเป็นพนักงานจะถูกด�าเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของ

บรษิทั หากเป็นบคุคลภายนอกและส่งผลให้บรษิทัได้รบัความเสยีหาย บรษิทัอาจพจิารณาด�าเนินคด ี

กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

บริษัทได้ก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น 

เพื่อค�านึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้อง

เรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง

หรือหลักฐานที่ปรากฎชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการ 

กระท�าผิดตามที่แจ้ง)

2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรม

และเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระท�าดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนของบริษัท รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และ

ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระส�าคัญเพิ่มเติม

2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี

3. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดแจ้งเพียง

พอที่จะด�าเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบรวบรวมเอกสารทีไ่ด้รบัจากช่องทางดงักล่าว เพือ่สรปุข้อเสนอ

แนะและประเด็นต่างๆ ท้ังหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด�าเนินการ และบริษัท 

มีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณา

สอบสวน และการพจิารณาลงโทษผูก้ระท�าความผิด แต่กรณทีีม่หีลกัฐานปรากฏชดัแจ้งเพยีงพอว่า

ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกด�าเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการท�างานของบริษัท

2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัท อาจพิจารณาด�าเนินคดี

กับผู้ร้องเรียนด้วย
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การรักษาความลับ

ข้อมลูซึง่ได้มาจากผูแ้จ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน บรษิทัจะเกบ็รกัษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ 

ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 

สอบสวน ฟ้องร้องด�าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยค�า หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วน

ราชการที่มีอ�านาจตามกฎหมาย

3.4.1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บรษิทัด�าเนนิธรุกจิโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกบัสนบัสนนุและส่งเสรมิสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน

อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็น

ทางการเมือง โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

 x ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิาน

ของพนกังานแต่ละคน

 x ส่งเสรมิ พฒันา เพิม่พนูความรูค้วามสามารถและทกัษะของพนกังานให้มคีวามก้าวหน้าและมัง่คงในสาย

วชิาชพีอย่างทัว่ถงึและสม�า่เสมอ

 x ส่งเสรมิให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการก�าหนดทศิทางการท�างานและการแก้ไขปัญหาของบรษิทั

 x ดแูลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติ สขุอนามยั และทรพัย์สนิของพนกังาน

 x การแต่งต้ังและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท�าด้วยความสุจริตใจ 

และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความรูค้วามสามารถ ความเหมาะสม ความถกูต้อง ยตุธิรรมและความเท่าเทยีมกนั

 x ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดภิาพของพนกังานอย่างเคร่งครดั

 x จดัให้มรีะบบการบรหิารบคุลากรทีเ่หมาะสม หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆทีจ่ะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมและ

ไม่ถกูต้อง อนัจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชพีการงานของพนกังาน

 x ปฏบิตัต่ิอพนกังานบนพืน้ฐานของสทิธมินษุย์ชน ตลอดจนเคารพในสทิธหิน้าทีส่่วนบคุคล

 

3.4.1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดังนี้

 x บรษิทัด�าเนนิงานโดยยดึหลกัคณุภาพและตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ดงัต่อไปนี้

 x เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์

แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

 x ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก�าหนดที่เหมาะสม

 x ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

 x ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานให้ลูกค้า

 x จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ�้า

 x พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต�า่ที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ

ของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้

 x แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 x กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที 

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 x รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

รายงานประจ�าปี 2563 049



3.4.1.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ

บรษิทั ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีข่องพนกังานทกุคนทีจ่ะใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความคุ้มครอง ไม่ให้

ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญทางธุรกิจให้

ผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังต้องมีจรรยาบรรณในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทไม่

ให้มีผลกระทบแง่ลบต่อผู้อ่ืน หรือท�าผิดพระราชก�าหนดทั้งนี้หน่วยงานบริหารระบบของบริษัทได้

ก�าหนดสิทธกิารเข้าถงึการใช้งานระบบสารสนเทศ เครอืข่าย ระบบปฏบิตักิารและโปรแกรมประยกุต์

ต่างๆ และเมือ่มกีารขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูในระบบสารสนเทศ จะต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูม้ี

อ�านาจด�าเนินการ

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับด้าน

ดิจิทัลโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระ

ราชบญัญตัข้ิอมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่บรษิทัได้ด�าเนนิการตดิตัง้และทดสอบระบบ เพือ่ป้องกนั 

รบัมอื และลดความเสีย่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ และบรษิทั

ได้ด�าเนินการในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล น�าพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ใน

องค์กร เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

3.4.1.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย

บรษิทัด�าเนนิธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานของการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 

ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนดต่างๆ 

ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติและระมดัระวงั โดยมแีต่ละหน่วยงานคอยดแูละไม่ให้พนกังานของหน่วยงาน 

ตนเองละเมิด หรือละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.4.1.8 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บรษิทัได้ประเมนิและระบปุระเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่ร้างผลกระทบต่อการประกอบธรุกจิ

ทัง้ในระยะสัน้และประเดน็ทีม่นียัส�าคญัต่อความยัง่ยนืของกจิการ เพือ่ก�าหนดเป็นแนวทางให้มีความ

สอดคล้องกบักลยทุธ์ และแผนธรุกจิของกจิการซึง่ต้องด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม 

และเพือ่น�าไปสูก่ารสนบัสนนุอนัดจีากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย บรษิทัได้ศกึษาถงึลกัษณะของธรุกจิ และ

บริบทแวดล้อม ได้แก่ ข้อกังวล ข้อห่วงใย และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 

จากนัน้น�าประเดน็ทัง้หมดมาพจิารณาเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางเป้าหมายของธรุกจิทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 

อันจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม 

การที่บริษัทเป็นผู้ผลิตถังแก๊สชั้นน�ามาเกือบ 40 ปีและมีเป้าหมายที่จะด�ารงความยั่งยืนต่อไป

ในอนาคต เนื่องจากบริษัทยึดถือหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ:

สินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสมและจัดส่งตรงเวลา

ซึง่หมายถงึ สนิค้าทีผ่ลติตรงตามมาตรฐานทีแ่ต่ละประเทศก�าหนด และผูบ้รโิภคสามารถมัน่ใจได้

ว่าถงัแก๊สทุกใบทีผ่ลติโดยบรษิทัและใช้งานอยูน่ัน้ ได้ผ่านการทดสอบทกุใบและทกุขัน้ตอนการผลิต 

บริษัทได้มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินค้า 

ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของทุกมาตรฐานที่คู่ค้าของบริษัทยอมรับอย่างเคร่งครัด

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)050



บริษัทตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิต

สนิค้าตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากทัว่โลก พร้อมกนันี ้เพือ่เป็นการป้องกนัโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสี่ยงเก่ียวกับความปลอดภัยของสินค้าในอนาคต บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพ

สินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นของผู้บริโภค 

ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้และได้รบัการปรบัปรงุใหม่โดยส�านักมาตรฐานอยูต่ลอดเวลา 

บรษิทัได้พฒันากระบวนการทดสอบ และเพิม่ความเข้มงวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลติ 

โดยก�าหนดให้มีค่าที่ยอมรับได้เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดในกระบวนการทดสอบด้วยแรงดัน

ภายในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบแรงดนัน�า้(Hydrostatic test) ทีร่ะดบั 2 เท่าของแรงดนัออกแบบ (หรอืประมาณ 4 เท่า 

ของแรงดันใช้งาน) โดยถังจะต้องไม่มีการรั่วซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด 

ซึง่กระบวนการทดสอบนี ้จะถกูท�าการทดสอบหลงัจากทีถ่งัผ่านกระบวนการอบถงัด้วยความร้อน 

(Heat Treatment)

2. ทดสอบการรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพ่นสีและขันวาล์ว 

โดยการอดัอากาศเข้าไปภายในถงัด้วยแรงดนัตามเกณฑ์ทีม่าตรฐานก�าหนดซึง่ไม่น้อยกว่าความดนั

ใช้งาน แล้วน�าไปตรวจสอบโดยการกดลงไปใต้น�า้ตามระยะเวลาทีม่าตรฐานก�าหนด โดยถงัทีผ่่าน

การทดสอบจะต้องไม่มฟีองอากาศรัว่ออกมาซึง่แสดงถงึการรัว่ซมึของรอยเชือ่มหรอืข้อต่อวาล์ว 

3.4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจตราไม่ให้

บรษิทัเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน ได้แก่ ไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงาน (forced 

labour) และ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour) 

ค่าตอบแทนพนักงาน

บรษิทัให้ความส�าคญักบัค่าตอบแทนพนกังานว่าต้องเป็นอตัราทีเ่หมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถ

ของพนักงาน และสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมและจงูใจให้พนกังานท�างานกบับรษิทัในระยะยาว และส�าหรบัพนกังานฝ่ายผลติบรษิทัมรีะบบ

การให้ผลตอบแทนพนกังานทัง้ตามอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนดและบวกส่วนเพ่ิมตาม

จ�านวนช้ินงานทีพ่นกังานท�าได้มากกว่าอตัราขัน้ต�า่ทีบ่รษิทัก�าหนด นอกจากนีบ้รษิทัยงัมกีารทบทวน

อตัราการจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ พร้อมกบัจ่ายโบนสัตาม

ผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการท่ีบริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 

แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวสัดกิารเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังาน ได้แก่ การอบรมใหญ่พนกังานประจ�าปี การสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

และพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ 

2. สวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืด้านค่าครองชพีของพนกังาน ได้แก่ การจดัให้มโีรงอาหารเพือ่ขายอาหาร

ในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน การให้เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ ค่าครองชีพ ค่าน�า้มัน รถรับส่งพนักงาน 

ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น
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3. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดูแล 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และเป็นการส่งเสรมิการออม และเป็นแรงจงูใจให้พนกังาน

ปฏบิตังิานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานาน โดยเงนิทีส่มทบเข้ากองทนุของพนกังาน จะหกัจากเงนิเดอืน 

หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน 

เม่ือพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามเกณฑ์

ที่ได้ตั้งไว้

4. สวสัดกิารทีเ่ก่ียวกบัสถาบนัครอบครวัของพนกังาน ได้แก่ เงนิแสดงความยนิดกีารสมรส เงนิช่วย

เหลอืการคลอดบตุร เงนิช่วยเหลือกรณบีคุคลในครอบครวัของพนกังานถงึแก่กรรม และการให้ทนุ

การศกึษาแก่บตุรพนกังานทีเ่รยีนดี 

5. สวสัดกิารเกีย่วกบัความมัน่คงในอนาคตของพนกังานและครอบครวั ได้แก่ จดัให้มเีงนิบ�าเนจ็แก่

พนักงานหลังจากเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 

6. สวสัดกิารทีเ่กีย่วกบัคณุภาพชวีติ สภาพแวดล้อมในการท�างาน และความปลอดภยัในการท�างาน

ของพนักงาน ได้แก่ 

- บริษัทให้ความส�าคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานของพนักงาน (work life 

balance) โดยบริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานตระหนักถึงคุณภาพของงานและ 

ผลของงาน มากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการท�างาน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการท�างาน 

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ท�างานอย่างเต็มที่ในเวลางาน 

และมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงาน

- การให้ประกันสุขภาพแก่พนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

- การให้อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัยให้เหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน

แต่ละคน 

- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท�างานสม�่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ตดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนภยัภายใน

อาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ 

- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่

พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี 

- การจดัให้มห้ีองพยาบาลของบรษิทั โดยจดัให้มพียาบาล เวชภณัฑ์และยาทีจ่�าเป็นอย่างครบถ้วน 

พร้อมกับมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมส�าหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

- จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ�าปีส�าหรบัพนกังานทัว่ไป และตรวจเพิม่เตมิตามปัจจยัความเส่ียง

จากการประกอบอาชพี เพือ่ให้ทราบถงึผลกระทบต่อสุขภาพของพนกังานอนัเกดิจากการท�างาน 

ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ การทดสอบสมรรถภาพการมองเหน็ การตรวจหาสารเคมี 

ได้แก่ ตะกัว่ และไซลนี ในร่างกาย พร้อมกบัมกีารให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าเกีย่วกบัการดแูล

สขุภาพทัว่ไป

การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บรษิทัจดัให้มกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมือ่มกีรณกีารท�าผิดกฎระเบยีบบรษิทั

หรอืการทจุรติเกดิขึน้ และให้สทิธพินกังานทีถ่กูบ่งชีค้วามผดิ หรอืทจุรติต่อหน้าทีก่ารงานให้โต้แย้ง

เพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมท้ังมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิด

กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

ในปี 2563 และตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัด�าเนนิกจิการมา ไม่เคยมปีระวตักิารปฏิบตัต่ิอพนกังาน

อย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)052



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานตัง้แต่

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2531 ซึง่ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุจิากแผนกต่างๆภายในบรษิทัและตวัแทน

จากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งท�าหน้าที่สังเกตการณ์ โดยด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ซ่ึงคณะกรรมการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) พจิารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน

เพือ่ป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหต ุการประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตเุดอืดร้อน

ร�าคาญอันเนือ่งจากการท�างาน หรอืความไม่ปลอดภยัในการท�างานเสนอต่อนายจ้าง โดยนโยบาย

ปี 2563 ยังคงนโยบายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆมา คือ การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์

2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเกีย่วกบัความ

ปลอดภยัในการท�างานและมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างานต่อนายจ้าง เพือ่ความปลอดภัย

ในการท�างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการ

ในสถานประกอบกิจการ

3) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

4) พจิารณาข้อบงัคบัและคูม่อื รวมทัง้มาตรฐานด้านความปลอดภยัในการท�างานของสถานประกอบ

กิจการเสนอต่อนายจ้าง

5) ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย

ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการน้ัน อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้าง

ทราบทุกไตรมาส

6) พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างานรวมถงึโครงการหรอื

แผนการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในด้านความปลอดภยัของลูกจ้าง หวัหน้างาน 

ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7) วางระบบการรายงานสภาพการท�างานทีไ่ม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าทีข่องลูกจ้างทกุคนทกุระดบัต้องปฏบิตัิ

8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10) ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ คปอ มีก�าหนดการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกัน

ส�ารวจบริเวณโรงงานเพื่อชี้จุดเสี่ยง และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมกับมีการ

สนบัสนนุให้คณะกรรมการเสนอความคิดเหน็ส่ิงทีค่วรจะท�าเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภัยของพนกังาน

ทั้งนี้ในปี 2561-2563 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานมีดังนี้

สถิติอุบัติเหตุการท�างาน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

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

1. ไม่หยุดงาน 16 - 16 12 - 12 15 - 15

2. หยุดงาน 64 1 65 51 - 51 59 2 61

3. ทุพพลภาพ - - - - - - 1 - 1

4. เสียชีวิต - - - - - - - - -

รวม 80 1 81 63 - 63 75 2 77
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ปี 2563 จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็น 20% 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนงานที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�างานโดยการรณรงค์ให้ความรู้เพิ่ม

เติมกับพนักงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่บรรจุแล้ว เพิ่มการตรวจตราการ

ใส่อุปกรณ์นิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการท�างานให้เข้มงวดขึ้น พร้อมทั้งสรุปรายงานที่อุบัติเหตุ

และแนวทางป้องกันแก้ไข และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายคือ ลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์

3.4.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างสิ้นเชิง และ 

มกีารทบทวนกระบวนการท�างานทีช่ดัเจน โปร่งใส ในทุกขั้นตอนอยู ่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท

มีระบบป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร 

บรษิทัมกีารจดัท�านโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันเป็นรปูธรรมและเผยแพร่ให้พนกังาน คู่ค้า 

หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทได้จัดท�า

และเผยแพร่กรณีศึกษาพร้อมทั้งค�าแนะน�าหรือแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานในกรณีที่พบเจอการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น

ประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ การถือปฏิบัติตาม

นโยบาย บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายน้ี 

โดยทั่วกัน (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหัวข้อ 3.4.1.3)

การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมการทุ

จริตคอร์รัปชั่น บริษัทไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบ่งช้ีใดๆถึงรายการทุจริตคอร์รัปชั่น การเล้ียงรับรอง 

การบริจาค และการให้ของขวัญเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท และไม่พบ

ว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท การจัดซื้อ/

จัดจ้าง เป็นไปตามระบบท่ีบริษัทได้วางไว้ ระหว่างปี 2563 บริษัทด�าเนินการตามนโยบายการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการทบทวนนโยบายให้กับพนักงานเก่าว่ายังคงมีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น และให้ความรู้กับพนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศน์

พนักงานใหม่

ส�าหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

มมีตใิห้ยงัคงใช้นโยบายเกีย่วกบัการทจุรติคอร์รปัชัน่ฉบบัเดมิต่อไป เนือ่งจากยงัเหมาะสมกบัสภาพ

การณ์ของบริษัทในปัจจุบัน

3.4.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัให้ความส�าคญักบัการดแูลพนกังาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ส่ิงแวดล้อมตลอดจนผู้มส่ีวนได้เสีย

ทกุกลุม่ เพือ่ไม่ให้กระบวนการผลติและการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัส่งผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน 

ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว

เนื่องจากความหลากหลายของพนักงาน ทั้งทางเช้ือชาติ เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ศาสนา หรือความพิการ บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ปฏิบตัิต่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรติซึง่กันและกนับนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีอง

ความเป็นมนษุย์หรอืไม่กระท�าการให้กระทบสิทธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ทีข่ดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
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พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดทางด้านสิทธิมนุษยชน สามารถร้องเรียน

ผ่านทางช่องทางโดยติดต่อฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร หรือกรรมการ ได้ที่

1. ส่งจดหมายทางไปรษณย์ี มาตามทีอ่ยูบ่รษิทั เลขที ่92 ซอยเทยีนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทยีน-

ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์มาที่ Email: cs@smpcplc.com

3.4.2.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อ้างถึงนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ ได้แก่ คัดลอก ท�าซ�้า 

ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจึงก�าหนดให้ฝ่ายบริหาร

ระบบมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยมกีระบวนการทีเ่ป็นระบบ ได้แก่ จดัท�าแผนงบประมาณประจ�าปีในการขอต่ออายผุลติภณัฑ์ทีม่ี

ลขิสทิธิ ์การป้องกนัไม่ให้บคุคลนอกหน่วยงานบรหิารระบบตดิตัง้โปรแกรมต่างๆในเครือ่งคอมพวิเตอร์

ได้เอง รวมทั้งมีแผนการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการห้าม

เผยแพร่ ความลับของบริษัท ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการงาน 

ซึง่ถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทั ไม่ว่าจะได้มกีารจดทะเบยีนตามกฎหมายเกีย่วกบัทรพัย์สนิ

ทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม

นอกจากน้ีบุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการ

ประกอบธุรกิจที่เป็นความลับต้องรักษาให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล

3.4.2.5 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ที่เหมาะสม

บรษิทัให้ความส�าคญัและดแูลความสมัพนัธ์กบัคูค้่าเสมอืนเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ โดยยดึประโยชน์

ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภท บริษัทจะสรรหา

จากคูค้่าหลายราย เพือ่เพิม่อ�านาจในการต่อรองด้านต้นทนุสนิค้าจากการซือ้ปรมิาณมากและเป็นการ

สร้างโอกาสทางธรุกิจกบัคูค้่า บรษิทัมเีกณฑ์การคดัเลอืกคูค้่าทีเ่หมาะสมและเป็นมาตรฐานเพือ่ให้ได้

มาซึง่คูค้่าทีม่คีณุสมบตั ิและความสามารถในการจดัหาผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารทีต่รงความต้องการ และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเกณฑ์ทีบ่รษิทัใช้เพือ่จดัหาคู่ค้าทีม่คุีณภาพนัน้บรษิทัประเมนิจาก

1. ความสามารถในการผลติของคูค้่าต่อปี และมฐีานะทางการเงนิทีเ่ชือ่ถอืได้ เพือ่ทีจ่ะได้มศีกัยภาพ

ที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในระยะยาว

2. จ�านวนพนักงาน

3. รายชื่อลูกค้าหลักและการบริการหลังการขาย

4. การได้รับการรับรองในระดับสากล

และเพือ่เป็นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์และประเมนิผลงานของคูค้่า ฝ่ายผลิตจะประเมนิ

คุณภาพสินค้าและการบริการของคู่ค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน - 1 ปี

3.4.2.6 ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บรษิทัมกีารส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ประเมนิผลการด�าเนนิของบรษิทั

ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และ

การส่งมอบ (Delivery) เพื่อน�าผลการส�ารวจมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานด้านต่างๆ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

ผลส�ารวจความพึงพอใจลกูค้าประจ�าปี 2563 พบว่าคะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูท่ี ่87% อย่างไรกต็าม

บรษิทัยงัคงน�าผลการประเมนิรวมทัง้ค�าแนะน�าจากลกูค้ามาพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าและ

บรกิารของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ความพงึพอใจสงูสดุและรกัษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้ยาวนาน

รายงานประจ�าปี 2563 055



3.4.2.7 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR จากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึง่ในกลยทุธ์ในการเจรญิเตบิโตของบรษิทันัน้คอืการออกผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงู (High Valued 

Added Product) และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

ผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย 

หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความช�านาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี ้

นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บรษิทัแล้ว ยงัสามารถส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัอกีด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. RFID / Barcode / QR Code Cylinder Tracking ส�าหรบัลกูค้าในบางประเทศทีต้่องการเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการติดตามถังแก๊ส และการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทจึงได้พัฒนากระบวนการผลิต

โดยเพิ่มจุดติดตั้ง RFID, Barcode และ QR Code ในถังแก๊สของบริษัท ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้า ท�าให้บรษิทัได้รบัความไว้วางใจและความพงึพอใจจากลกูค้ามาอย่างต่อเนือ่ง 

2. ถังแก๊สปิโตรเลยีมเหลวส�าหรบัอตุสาหกรรม ขนาดบรรจ ุ200 kg, 250 kg และ 300 kg เพิม่เตมิ

จากถงัขนาด 190 กก. ทีบ่รษิทัได้คดิค้นไปปี 2562 ซึง่ถงัขนาดใหญ่นีเ้ป็นการร่วมคดิค้นและวจิยั

กับลูกค้าจากประเทศเกาหลี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า/ผู้บริโภค ทดแทนการจัดเก็บ

ถังขนาดเล็กหลายใบ และยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่

เกี่ยวกับแก๊ส ได้แก่ วาล์ว หรือท่อส่งแก๊ส เป็นต้น

3. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดล้อขนาด 40 และ 100 ปอนด์ เป็นถังที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก

ต่อลูกค้า/ผู้บริโภคในการเคลื่อนย้าย 

4. ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวส�าหรับติดตั้งในรถบ้าน (RV Tanks) ซึ่งการใช้รถบ้านเป็นที่

นิยมในต่างประเทศเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ในการท่องเที่ยว โดยจะมีการติดตั้งถัง RV Tank 

เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส�าหรับใช้ในรถบ้าน ซึ่งบริษัทได้พัฒนาสินค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ และ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้

3.4.2.8 CSR After Process

ทุกๆปี บริษัทมีโครงการที่จะเข้าไปช่วย หรือ เข้าไปท�ากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆให้กับชุมชนที่อยู่

ห่างไกล หรือ ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ปี 2563 เป็นปีที่มีการระบาดของโรค 

Covid-19 ท�าให้บรษิทัไม่สามารถเดนิทางหรอืท�ากจิกรรมร่วมกบัชุมชนได้มากเท่ากบัปีก่อน อย่างไร

กต็ามช่วงทีท่างรฐับาลผ่อนผันมาตรการล็อคดาวน์ บรษิทัได้จดักจิกรรมกบัชุมชน โดยสรปุกจิกรรม

บริษัทและกิจกรรม CSR ได้ดังนี้
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กิจกรรมบริษัท และกิจกรรมเพ่ือสังคม ปี 2563

1. กิจกรรมภายในบริษัท
1.1 โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี 2563

เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนโดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลบางประกอก 8 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 

1.2 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของพนักงาน ประจ�าปี 2563

ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและ

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา

ของพนกังาน ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของการพฒันา

คนพัฒนาประเทศ และเป็นขวัญก�าลังใจให้

แก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีโครงการมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก 

เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2563

1.3 งานท�าบุญบริษัทประจ�าปี 2563

พนักงานบริษัทเข ้าร ่วมการท�าบุญ

ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแก่

พระภิกษุสงฆ์ ประจ�าปี 2563 เม่ือวันที่ 

20 กันยายน 2563
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1.4 งานเลี้ยงบริษัทประจ�าปี 2563

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเพิ่มขวัญและก�าลังใจของพนักงาน บริษัทจัดเล้ียงอาหารกลางวัน และกิจกรรม 

จบัฉลาก แจกของขวญั พร้อมกับพธิมีอบเกยีรตบิตัรแก่พนกังานดเีด่นประจ�าปี 2563 เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2563

2. กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2.1 กิจกรรมวันเด็ก

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สน.ท่าข้ามจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2563 

ภายในงานมกีจิกรรมเกมส์สร้างสรรค์ให้ร่วมสนกุ พร้อมแจกของรางวลัมากมาย และร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั 

กับเด็กๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

2.2 การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
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2.3 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สหมิตรถังแก๊ส ร่วมใจป้องกันภัย Covid-19”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สหมิตรถังแก๊ส 

ร่วมใจป้องกันภัย Covid-19” บริษัทฯ ได้ท�าการมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮล์เจลท�าความสะอาดมือให้

พนักงานทุกคน และได้ท�าการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือให้แก่สถานที่ราชการ และชุมชนใกล้เคียงพื้น

ที่บริษัทฯ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) และสนับสนุนความร่วมมือของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยกัน 

อย่างมั่นคงแข็งแรง

2.4 บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2563 บมจ. สหมติรถงัแก๊ส 

ได้ร่วมการสมัมนาด้วยระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ 

กบัคณาจารย์และนสิิตคณะพาณชิย์ศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Chulalongkorn Business 

School) น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พส ุเดชะรนิทร์ 

คณบด ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ถริะฉวรรณกลุ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ทมินพรมัภา และ ดร. รพพีร รุง้สทีอง 

โดยกจิกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวชิาสัมมนาการจดัการ 

ทีเ่น้นให้นสิติมโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิในการด�าเนนิธรุกจิจากผูม้ปีระสบการณ์ทางวชิาชพี โดยคณุปัทมา เล้าวงษ์ 

รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ และแบ่งปันข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมแก๊ส

ปิโตรเลยีมเหลว ธรุกจิถงัแก๊ส ความเป็นมาของบรษิทัฯ รวมถงึได้แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ท�างานในหวัข้อ 

”Disruption and Crisis Management” ให้กบัคณะอาจารย์และนสิติทีม่าเข้าร่วมในกจิกรรมดงักล่าว

2.5 งานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

 นักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน Analyst Meeting ผ่าน Zoom Meeting เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 

เพื่ออัพเดทผลการด�าเนินงานและทิศทางในอนาคตของบริษัท ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยจัดเมื่อวันท่ี 

25 กุมภาพันธ์ 2563, 13 พฤษภาคม 2563, 13 สิงหาคม 2563, และ 11 พฤศจิกายน 2563
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2.6 กิจกรรม Opportunity Day 

ผู ้บริหาร บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

ร่วมน�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี 2562 และ

ครึง่ปีแรกของปี 2563 และทศิทางธรุกจิในอนาคตต่อนกั

ลงทนุ นกัวเิคราะห์ และส่ือมวลชน ในงาน Opportunity 

Day ณ ห้องประชุมอาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563 และประชมุออนไลน์

ผ่างทาง Microsoft Team เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

2.7 โครงการซ้อมดับเพลิงประจ�าปี 2563

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้เข้า

ร่วมซ้อมดับเพลิงประจ�าปี 2563 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เม่ือวันที ่

20 พฤศจิกายน 2563

3. กิจกรรมออกบูทประชาสัมพันธ์บริษัท
3.1 e-LPG Week 2020

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมงานประชมุใหญ่ประจ�าปีและแสดงสินค้าออนไลน์ “e-LPG Week 2020” 

ในรูปแบบ Virtual Event ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงถูกจัดขึ้นแทนที่งานประชุมและแสดงสินค้า

ประจ�าปีโดย World LPG Association สืบเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส Covid-19 วัตถุประสงค์ของการเข้า

ร่วมงานน้ีเพื่อพบปะและสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมแก๊สปิโตรเลียมเหลว และเพื่อ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SMPC ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลก

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)060



4. การวิเคราะหแ์ละค�าอธบิายของฝา่ยจดัการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน 
4.1.1 สรุปภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563 ทีผ่่านมา รายได้จากการขายของบรษิทัเพิม่ขึน้ 717.42 ล้านบาท (22.0%) จาก 3,255.96 ล้านบาท 

เป็น 3,973.38 ล้านบาท โดยเป็นการขายส่งออกกว่า 98% ของยอดขายรวม (โปรดดขู้อ 4.1.2.6 สดัส่วน

การขายแบ่งตามภูมิศาสตร์) และการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถังขนาดสองส่วน ซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊ส 

ทีใ่ช้ตามครวัเรอืน (โปรดดขู้อ 4.1.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์) สาเหตทุีย่อดขายเพิม่ขึน้ 

เนือ่งจากลกูค้าในแถบเอเชยีใต้ทีช่ะลอการสัง่ซือ้ในปีก่อน เริม่กลบัมาสัง่ซือ้บางส่วนตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 

ต่อเนือ่งจนถึงปัจจบุนั รวมถงึลูกค้าในแอฟรกิามคีวามต้องการเพิม่ขึน้ นอกจากนีส้งครามการค้าระหว่าง

สหรฐัอเมรกิาและจนียงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ท�าให้บริษทัได้รบัค�าส่ังซ้ือจากลูกค้าในสหรฐัอเมรกิาเพิม่มากขึน้ 

ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการท�าก�าไรสูง 

ประกอบกับราคาวัตถุดิบหลัก (เหล็ก) ลดลงจากปีก่อน 14% และค่าเงินบาทที่อ่อนลงเล็กน้อย 

ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทปีนี้อยู่ที่ 24.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 20.5% และมีก�าไรส�าหรับปีที่ 

618.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิที่ 14.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 10.9%

4.1.2 ผลการด�าเนินงาน 

สาเหตุที่ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีนี้ (2563) แตกต่างจากปีก่อน (2562) เนื่องจาก

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเพิม่ขึน้ 717.42 ล้านบาท (22.0%) จาก 3,255.96 ล้านบาท เป็น 3,973.38 ล้านบาท 

เนือ่งจากลกูค้าในแถบเอเชียใต้ทีช่ะลอการสัง่ซือ้ไปในช่วงปีก่อน เริม่กลบัมาสัง่ซือ้บางส่วนตัง้แต่ช่วงปลายปี 

2562 ต่อเนือ่งจนปัจจบุนั รวมถงึลกูค้าในแอฟรกิามคีวามต้องการเพิม่ขึน้ นอกจากนีย้อดขายในสหรฐัอเมรกิา

ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 414.43 ล้านบาท (16.0%) จาก 2,588.87 ล้านบาท เป็น 3,003.30 ล้านบาท 

สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ลดลงจากปีก่อน 14% ท�าให้ต้นทุนขายเพิ่ม

เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขาย

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 302.99 ล้านบาท (45.4%) จาก 667.09 ล้านบาท เป็น 970.08 ล้านบาท ในขณะ

เดียวกันอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 20.5% เป็น 24.4% เป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงและ

ค่าเงินบาทที่อ่อนลงและส่งผลให้อัตราการท�าก�าไรเพิ่มขึ้น
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รายได้อื่น

รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 68.66 ล้านบาท (39.1%) จาก 175.63 ล้านบาท เป็น 244.29 ล้านบาท เนื่องจาก

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนลง และรายได้จากค่าขายเศษซากเพิ่มขึ้น 

ตามปริมาณผลิตและราคาตลาดของเศษซากที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ต้นทนุในการจดัจ�าหน่ายเพิม่ขึน้ 64.31 ล้านบาท (35.9%) จาก 179.09 ล้านบาท เป็น 243.40 ล้านบาท 

เนื่องจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทนุทางการเงนิลดลง 5.45 ล้านบาท (39.9%) จาก 13.65 ล้านบาท เหลอื 8.20 ล้านบาท ด้วยฐานะ

ทางการเงนิทีม่ัน่คง บรษิทัสามารถเจรจาต่อรองได้ต้นทนุการเงนิทีต่�า่ลง ประกอบกบัช่วงไตรมาส 2 ของปี 

อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรส�าหรับปีเพิม่ขึน้ 243.51 ล้านบาท (64.9%) จาก 375.20 ล้านบาท เป็น 618.71 ล้านบาท เนือ่งจาก

ยอดขายอตัราการท�าก�าไร และรายได้อืน่เพิม่ขึน้ โดยสทุธกิบัต้นทนุการจดัจ�าหน่ายและภาษเีงนิได้ทีเ่พิม่ขึน้

4.1.3 ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มีสินทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ 747.42 ล้านบาท (30.2%) จาก 2,472.88 ล้านบาท 

เป็น 3,220.30 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดังนี้

 x เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุระยะสัน้สทุธเิพิม่ขึน้ 404.90 ล้านบาท (238.4%) 

จาก 169.85 ล้านบาท เป็น 574.75 ล้านบาท เนือ่งจากส�ารองเงนิสดเพิม่ขึน้ส�าหรบัการซือ้วตัถดุบิ 

และใช้หมุนเวียนภายในกิจการ เช่น จ่ายช�าระเจ้าหนี้ และการจ่ายค่าแรงและโบนัสปลายปี 

 x สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 293.12 ล้านบาท (46.3%) จาก 633.34 ล้านบาท เป็น 926.46 ล้านบาท 

เน่ืองจากการน�าเข้าวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการขายในไตรมาส 1/2564 นอกจากนี้สินค้า

ส�าเร็จรูปรอจัดส่งเพิ่มขึ้น

 x ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 102.26 ล้านบาท (9.6%) จาก 1,070.82 ล้านบาท 

เป็น 1,173.08 ล้านบาท เนือ่งจากการก่อสร้างขยายพืน้ทีอ่าคารโรงงานและโกดงัเกบ็สนิค้าส�าเรจ็รปู 

รวมถึงการสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ 

เพื่อการประหยัดพลังงาน

หนี้สิน  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จากปี 2562 จ�านวน 423.65 ล้านบาท (66.1%) 

จาก 641.12 ล้านบาท เป็น 1,064.77 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดังนี้

 x เนือ่งจากการน�าเข้าวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติเพิม่ขึน้ ท�าให้เงนิกูย้มืระยะสัน้ภายใต้สัญญาทรสัต์รี

ซทีส์และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่เพิม่ขึน้สทุธ ิ290.32 ล้านบาท (63.9%) นอกจากนีเ้งนิรบัล่วงหน้า 

จากลูกค้าเพิ่มขึ้น 53.30 ล้านบาท (838.1%) จากเงินล่วงหน้าค่าสินค้าบางส่วน โดยมีก�าหนด 

จัดส่งในไตรมาส 1/2564

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)062



 x ภาษเีงนิได้ค้างจ่ายเพิม่ขึน้จากผลประกอบการทีด่กีว่าปีก่อน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าขนส่งค้างจ่าย 

เพ่ิมขึ้นจากอัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภาคอย่างมากในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2563 และ 

หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 323.76 ล้านบาท (17.7%) จาก 1,831.77 ล้านบาท 

เป็น 2,155.53 ล้านบาทโดยมีการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

 x ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2563 จ�านวน 618.29 ล้านบาท 

 x ก�าไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 (จากผลการด�าเนินงานงวด 

1 ก.ค. 2562-31 ธนัวาคม 2562) จ�านวน 96.39 ล้านบาท และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก 

ผลการด�าเนินงานของบรษิทัส�าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2563 จ�านวน 198.13 ล้านบาท 

รวมปันผลจ่ายของปี 2563 จ�านวน 294.52 ล้านบาท

กระแสเงินสด 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิทั มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้จ�านวน 44.98 ล้านบาท จาก 12.68 ล้านบาท 

เป็น 57.66 ล้านบาท เนื่องจาก

 x เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานลดลง 143.24 ล้านบาท เนือ่งจากการส�ารองวตัถดุบิเพิม่ขึน้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขาย และสินค้าส�าเร็จรูปรอจัดส่งเพิ่มขึ้น 

 x เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 399.30 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายค่าก่อสร้างขยายพ้ืนท่ี

อาคารโรงงานและโกดังเก็บสินค้าส�าเร็จรูป รวมถึงการสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพื่อการประหยัดพลังงาน

 x เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 653.93 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เพิ่มขึ้นจากน�าเข้าวัตถุดิบ (เหล็ก) จ�านวน 229.99 ล้านบาท สุทธิกับการจ่ายเงินสดปันผลจ�านวน 

293.40 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.93 เท่า ต�า่กว่าปีก่อนที ่2.20 เท่า และอตัราส่วน

สภาพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) ลดลงจาก 1.07 เท่าในปีก่อน เหลอื 0.97 เท่าในปีนี ้เนือ่งจากบรษิทั

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นในการซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) เพื่อการผลิต และสินค้าส�าเร็จรูปคงเหลือสิ้น

งวดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีก�าหนดส่งช่วงต้นไตรมาส 1/2564

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 20.88% ในปีก่อน เป็น 31.03% ในปีนี้ ตามก�าไร

สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการท�าก�าไรดีขึ้น โดยอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนที ่20.49% เป็น 24.41% ในปีนี ้อตัราก�าไรก่อนภาษเีงนิได้และค่าเสือ่มราคา (ต่อรายได้รวม) 

เพิ่มขึ้นจาก 15.27% ในปีก่อน เป็น 19.68% และอัตราก�าไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้นจาก 10.93% 

ในปีก่อน เป็น 14.67% ในปีนี ้เนือ่งจากราคาวตัถดุบิหลกั (เหลก็) ลดลงจากปีก่อน 14% และค่าเงนิบาท 

ทีอ่่อนลง รายได้จากการขายเศษซากการผลิตเพิม่ขึน้จากปรมิาณผลิตและปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที ่

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสทุธเิพิม่ขึน้เล็กน้อย ซึง่ความสามารถในการท�าก�าไรเป็นผลตามกลยุทธ์ทีบ่รษิทั

ได้วางไว้คอื มุง่เน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ทีม่อีตัราการท�าก�าไรสูง การบรหิารค่าใช้จ่ายให้มปีระสิทธภิาพ

รายงานประจ�าปี 2563 063
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ปี 2563 รายได้จากการขายเพิม่ขึน้จากปีก่อน 22.03% และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ของบรษิทั

เพิม่ข้ึนจาก 17.91% ในปี ก่อน เป็น 26.90% ในปีนี ้เนือ่งจากลกูค้าในแถบเอเชยีใต้ทีช่ะลอการส่ังซือ้ไป 

ในช่วงปีก่อน เริ่มกลับมาสั่งซ้ือบางส่วนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าใน

แอฟริกามีความต้องการเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียอดขายในสหรัฐอเมริกายังคงมีอย่างต่อเน่ืองจากผลของ

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ในส่วนนโยบายการให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้ดงัทีก่ล่าวไว้ในข้อ 2 “การบรหิารจดัการความเสีย่ง” ข้อย่อย 

2.2.1 “ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท” “2. ความเส่ียงการให้สินเชื่อทางการค้า” บริษัทมีน

โยบายทางการเงินในด้านการขายคือ โดยการให้เปิด L/C หรือช�าระเงินมัดจ�าล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้ง

จ�านวนก่อนการจัดส่งสินค้า และพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) ส�าหรับลูกค้าที่ซื้อขายกัน

มาช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยบริษัทก�าหนดให้ทบทวนนโยบายการให้สินเชื่อและวงเงินสินเชื่อของลูกค้า

ท้ังหมด โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 30-90 วันขึ้นอยู่กับการพิจารณา

สถานะทางการเงนิประกอบกบัระยะเวลาทีบ่รษิทัซือ้ขายกบัลูกค้า นอกจากนีบ้รษิทัยงัพจิารณาความเส่ียง

จากการให้สนิเชือ่อย่างสม�่าเสมอทกุปี โดยพจิารณาจากงบการเงนิของลกูค้าเพือ่ประเมนิความน่าเชือ่ถอื 

ในฐานะทางการเงนิ นอกจากนีเ้นือ่งจากลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัเป็นบรษิทัผูค้้าแก๊สและน�้ามนัระดบัโลก 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทจึงไม่เคยมีประวัติหนี้สูญทางการค้า โดยพิจารณาจากงบแยกอายุลูกหนี้

การค้าประกอบ โดยในปีนีเ้นือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึง่กระทบกบัลกูค้าบาง

ราย ท�าให้ลกูค้าขอผ่อนผนัก�าหนดการช�าระหนีก้บับรษิทั ท�าให้ปีน้ีบรษิทัมลูีกหนีค้งค้างเกนิกว่า 3 เดอืน 

แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน คดิเป็น 6% ของลูกหนีท้ัง้หมด อย่างไรกต็ามบรษิทัได้เร่งตดิตามพร้อมเจรจาและให้การ

ผ่อนผนัส�าหรบัลกูค้าบางรายทีไ่ด้รบัผลกระทบเพือ่เป็นการรกัษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้า โดยลกูค้าก�าหนด

จะช�าระหนี้ทั้งหมดได้ในช่วงต้นปี 2564 โดยบริษัทไม่มีลูกหนี้ค้างช�าระเกินก�าหนดมากกว่า 12 เดือน

ในส่วนของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากนโยบายการผลิตของบริษัทเป็นแบบตามค�าสั่งลูกค้า ซึ่งไม่มีการ

ผลิตเพื่อเก็บสินค้าส�าเร็จรูปคงเหลือ ส�าหรับวัตถุดิบหลัก (เหล็ก) บริษัทมีนโยบายในการส่ังให้เพียงพอ

กับแผนการผลิตและจัดส่งท่ีได้วางไว้ เพื่อป้องกันการผันผวนของราคาเหล็กที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับ 

เหล็กเป็นสินค้าที่มีความคงทน แข็งแรง เสื่อมสภาพได้ยาก ท�าให้บริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยง 

จากสินค้าล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัมอีตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถอืหุน้เพิม่ขึน้จาก 0.35 เท่าในปีก่อน เป็น 0.49 เท่าในปีนี้ 

และหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก�าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

เพิ่มขึ้นจาก 0.27 เท่าในปีก่อน เป็น 0.45 เท่าในปีนี้ เนื่องจากภาระเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการ

ซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับค�าสั่งซื้อที่ได้รับและมีก�าหนดส่งช่วงไตรมาส 1/2564 

นอกจากน้ีอตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 39.38 เท่าในปีก่อน เป็น 102.24 เท่าในปีนี ้

จากก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากความสามารถในการต่อรองอัตรา

ดอกเบี้ยกับธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง

ในปีน้ีบรษิทัจ่ายปันผลอยูท่ีอ่ตัรา 69% ซึง่มากกว่านโยบายการจ่ายปันผลที ่60% เนือ่งจากผลการด�าเนนิงาน 

ที่ดีประกอบกับกระแสเงินสดที่เพียงพอสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)064



4.1.4 ภาระผูกพันทางด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ สิน้ปี 2563 นอกเหนอืจากภาระหนีสิ้นทีบ่รษิทับนัทกึในงบการเงนิแล้ว บรษิทัมภีาระผูกพนัทางด้านหนีส้นิ 

นอกงบดุล ได้แก่

1. ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค�า้ประกันเพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าและ

เรื่องอื่นเป็นจ�านวนเงินรวม 73.71 ล้านบาท 

2. ภาระผกูพันจากสญัญาก่อสร้างและการซือ้สนิทรพัย์ โดยบรษิทัค้างช�าระส่วนทีเ่หลอืจ�านวน 42.28 ล้านบาท 

เมื่องานก่อสร้างหรือสินทรัพย์ดังกล่าวพร้อมใช้งาน

4.2  การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุด และผลกระทบที่อาจมีต่อ  
 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2564 ทีป่ระชมุคณะกรรมการมมีตใิห้เสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลส�าหรบั

ก�าไรจากการด�าเนินงานประจ�าปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท 

ซึง่ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท 

ส�าหรับหุ้น 535,506,333 หุ้น จ�านวนเงินรวม 198 ล้านบาท เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินปันผลจ่าย 

คงเหลอืส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.43 บาท 

เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 231 ล้านบาท

4.3 กระแสเงินสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน
4.3.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง

ปี 2563 รายงานของผู ้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ  

 (Key Audit Matter) และมวีรรคเรือ่งอืน่เรือ่งข้อมลูงบการเงนิของปี 2562 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 

 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�านักงานเดียวกัน

ปี 2562 รายงานของผูส้อบบญัชเีป็นแบบไม่มเีงือ่นไข และไม่มเีรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit 

Matter)

ปี 2561 รายงานของผูส้อบบญัชเีป็นแบบไม่มเีงือ่นไข และรายงานเกีย่วกบัเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ 

(Key Audit Matters) คอื ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื และมวีรรคเรือ่งอืน่เรือ่ง

ข้อมูลงบการเงนิของปี 2560 ที่แสดงเปรียบเทยีบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส�านักงาน

เดียวกัน
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4.3.2 สรุปฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 4.3.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท) 2561 2562 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,109 12,683 57,655

เงินลงทุนระยะสั้น 90,724 157,165 517,090

ลูกหนี้การค้า 431,717 456,560 403,172

สินค้าคงเหลือ 880,371 633,344 926,455

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 23,302 10,546 11,930

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17,371 22,800 20,499

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,522,594 1,293,098 1,936,801

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 36,289 36,502 36,694

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 59,780 59,780 60,416

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,076,545 1,070,820 1,173,084

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,204 12,252 12,856

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 432 432 448

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,182,250 1,179,786 1,283,498

รวมสินทรัพย์ 2,704,844 2,472,884 3,220,299

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 543,371 141,603 371,590

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 148,483 312,485 372,817

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,367 3,301 1,854

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 13,605 6,360 59,660

ค่านายหน้าค้างจ่าย 66,420 28,882 37,016

ค่าขนส่งค้างจ่าย 16,386 19,279 37,288

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 65,442 38,607 67,624

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 39,381 29,262 47,596

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,742 6,990 8,639

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 900,197 586,769 1,004,084

หนี้สินตามสัญญาเช่า 3,301 - 3,108

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 39,547 54,350 57,576

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 42,848 54,350 60,684

รวมหนี้สิน 943,045 641,119 1,064,768

หุ้นที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 535,506 535,506 535,506

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 55,091 55,091 55,091

ก�าไรสะสม-จัดสรรเพื่อส�ารองตามกฎหมาย 53,641 53,641 53,641

ก�าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,117,561 1,187,527 1,511,293

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,761,799 1,831,765 2,155,531

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,704,844 2,472,884 3,220,299
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 4.3.2.2 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท) 2561 2562 2563

รายได้จากการขายและบริการ 4,452,928 3,255,959 3,973,381

ต้นทุนขายและบริการ (3,508,987) (2,588,868) (3,003,300)

ก�าไรขั้นต้น 943,941 667,091 970,081

รายได้อื่น 243,949 175,637 244,285

ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจ�าหน่าย (288,423) (179,091) (243,402)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (189,766) (172,152) (197,016)

ต้นทุนบริการในอดีต - (14,054) -

รวมค่าใช้จ่าย (478,189) (365,297) (440,418)

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน 709,701 477,431 773,948

ต้นทุนทางการเงิน (13,502) (13,652) (8,200)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 696,199 463,779 765,748

ภาษีเงินได้ (137,781) (88,580) (147,037)

ก�าไรส�าหรับปี 558,418 375,199 618,711

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั หลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั – สทุธจิากภาษี - - (426)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 558,418 375,199 618,285

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 1.05 0.70 1.16

 4.3.2.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (หน่วย : พันบาท) 2561 2562 2563

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 325,501 761,373 618,132

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (291,190) (120,640) (519,935)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (74,123) (707,159) (53,225)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (39,812)  (66,426) 44,972

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  79,109  12,683 57,655

 4.3.2.4 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.69  2.20 1.93

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.67  1.07 0.97

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  0.37  1.02 0.78

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  9.02  7.33 9.24

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  40  49 39

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�าเร็จรูป (เท่า) 100 54 37

ระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย (วัน) 4 7 10
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อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  99.78  54.10 36.99

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  4  7 10

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  13.53  11.23 8.76

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)  27  32 41

Cash Cycle (วัน)  17 24 8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�าไรขั้นต้น 21.20% 20.49% 24.41%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 14.82% 13.51% 18.16%

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม 5.19% 5.12% 5.79%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 46.75% 164.17% 80.72%

อัตราก�าไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) 11.89% 10.93% 14.67%

อัตราก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา EBTDA (ต่อรายได้รวม) 16.03% 15.27% 19.68%

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 33.94% 20.88% 31.03%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลการเติบโตของยอดขาย 2.85% -26.88% 22.03%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 27.02% 17.91% 26.90%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 61.24% 40.55% 60.89%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (ครั้ง)  1.82  1.33 1.48   

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Utilization Rate)* 80% 56% 73%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.54  0.35 0.49

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า)  56.78  39.38 102.24

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจ�าหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) 0.71 0.27 0.45

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.59 2.11 1.34

อัตราจ่ายเงินปันผล 60% 60% 69%

*หมายเหตุ:
1. ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 8.2 ล้านใบ/ปี เป็น 10.0 ล้านใบ/ปี ท�าให้ค่าเฉลี่ยของปี 2561 อยู่ที่ 8.65 ล้านใบ/ปี

2. บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557
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4.3.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ 2561 2562 2563

ถังสองส่วน 82% 83% 80%

ถังสามส่วน 17% 16% 19%

อื่นๆ 1% 1% 1%

รวม 100% 100% 100%

   

4.3.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์

ประเภท
2561 2562 2563

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ตลาดในประเทศ 267.02 6 309.42 10 97.28 2

ตลาดต่างประเทศ 4,185.91 94 2,946.54 90 3,876.10 98

รวม 4,452.93 100 3,255.96 100 3,973.38 100

4.3.2.7 งบแยกอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย: พันบาท) 2561 2562 2563

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 303,459 350,352 321,854

เกินก�าหนดช�าระ: 

 น้อยกว่า 3 เดือน 122,315 106,208 57,469

 มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 332  - 23,840

 มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 5,599  - 9

 มากกว่า 12 เดือน 12  - -

รวม 431,717 456,560 403,172

4.3.2.8 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ภาระข้อผูกพัน รวม
ระยะเวลาการช�าระ

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 371,590 - 371,590 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 372,817 372,817 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 4,962 - 1,854 3,108

รวม 749,369 372,817 373,444 3,108
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป 
(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919

 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

 ชั้น 11 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

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

(ง) ผู้ตรวจสอบภายใน

 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)

 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 โทรศัพท์ : (02) 596-0500 

(จ) ที่ปรึกษากฎหมาย

 1) CSBC Law Offices

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

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

 2) ส�านักงานกฎหมายเทพ

  เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิท ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

 (ฉ) ที่ปรึกษาด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จ�ากัด (IR Plus)

  เลขที่ 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

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

 (ช) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

  ไม่มี 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)070



5.2 ข้อมูลส�าคัญอื่น
5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

 -ไม่มี-

5.2.2 ข้อจ�ากัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ 

 -ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
5.3.1 คดทีีอ่าจมผีลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยทีมี่จ�านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 -ไม่มี-

5.3.2 คดทีีก่ระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้  

 -ไม่มี-

5.3.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

 -ไม่มี-

5.3.4 คดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัท

 -ไม่มี- 

5.4 ตลาดรอง
-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า (เฉพาะกรณีบริษัทออกตราสารหนี้)
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2
การก�ากับดูแลกิจการ



6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความส�าคัญและมีแนวทางในการปฎิบัติ ควบคุมและก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 

โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน เพื่อเสริมสร้าง

องค์กรให้มรีะบบบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เพิม่มลูค่า และส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั บรษิทัสือ่สารแนวทาง

ในการก�ากับดูแลกิจการผ่านคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่าง 

มคีณุธรรม ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบและโปร่งใส โดยก�าหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีม่กีารปรบัปรงุใหม่ 

ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้น�ามาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงได้แบ่งเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมด 

8 ข้อหลัก ดังนี ้  

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบรษิทัได้ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

ในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยัง่ยนืของบรษิทั เพราะเป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึมาตรฐานการจดัการกจิการทีด่ ีซึง่จะมส่ีวนท�าให้บรษิทัได้รบัการยอมรบัมาก

ขึน้ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสรมิสร้างความโปร่งใสและประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการ อนัจะ

สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วน

รวมต่อสงัคมและประเทศชาต ิบรษิทัได้เผยแพร่วสิยัทศัน์และพนัธกจิองค์กร หลกับรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธรุกจิไว้ใน

ระบบเครือข่าย Intranet ของบริษัทและบนเว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com ในส่วนการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้

พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน�าไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล

นอกจากนี้คณะกรรมการยังก�าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็น

ประจ�าทุกปี โดยนโยบายของปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และ ส�าหรับนโยบายฯของปี 2564 โดยผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที ่

24 ธนัวาคม 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัในหวัข้ออืน่ๆแล้ว

พบว่ายงัคงเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบรษิทัในปัจจบุนัและอนาคต และสอดคล้องกบัการด�าเนนิงานตามแนวทางการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�าหรับนโยบายทีย่งัไม่ได้ปฏบิตัติามเนือ่งจากยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบรษิทั อย่างไรกต็ามคณะกรรมการได้พจิารณา

เพือ่หาทางออกทีเ่หมาะสมต่อไป ซ่ึงนโยบายทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติามดงักล่าวได้เปิดเผยในหวัข้อย่อย 6.3.2 “เรือ่งทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” แล้ว 
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทก�าหนดให้มีเนื้อหาสาระส�าคัญประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งสามารถสรุปให้ครอบคลุมหลักส�าคัญดังนี้
1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมการมีความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง

3. การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องอย่างเพยีงพอ 

และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน�ามาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 

รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

มีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคน ทีจ่ะต้องรบัทราบ ท�าความเข้าใจ และถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั (โปรดดเูพิม่เตมิใน เอกสารแนบ 5: นโยบาย

และแนวปฎิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

6.1.2 นโนบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

โปรดดูที่หัวข้อ 3.4.1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือที่เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฎิบัติการก�ากับดูแล

กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”

6.1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการบริหารงาน ตัดสินใจ

และกระท�าการแทนผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยค�านึงถึงผลประโยชน์บริษัท

และส่วนรวมเป็นส�าคัญ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน และ

ตามความเป็นจริง นอกจากน้ียังก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้

รับทราบตั้งแต่ท�าสัญญาว่าจ้างกับบริษัท คณะกรรมการให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น 

การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

เพ่ือแต่งตัง้/ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนด/แก้ไข 

ข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ โดยไม่กระท�าการใดๆ 

อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)074



1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ก�าหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ

เวลาบญัช ีและเรยีกประชมุวสิามญัในกรณทีีม่รีายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ เกีย่วกบักฎหมาย ข้อบงัคบั

ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะต้องม ี

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ จ�านวนหุ้นต้อง

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งรายละเอียดวาระการ

ประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมค�าช้ีแจงและเอกสารประกอบใน

แต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจ�าเป็น และผลกระทบของการท�ารายการ พร้อมทั้งแนบ

เอกสารทีเ่กีย่วข้องของแต่ละวาระ เช่น ส�าเนารายงานการประชมุครัง้ก่อน หรอื รายงานประจ�าปีของบริษทั ให้ผู้ถอืหุน้ 

อย่างครบถ้วน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง เพยีงพอและทนัเวลาต่อการตดัสนิใจลงคะแนนในวาระต่างๆ 

และยังแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิใน

การเข้าร่วมประชมุและการลงคะแนนเสยีง และแนบข้อบงัคบัของบรษิทัส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แจ้งให้ 

ผูถ้อืหุน้ทราบ พร้อมทัง้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ ส่วนหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก 

และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา

ประชมุแทนได้เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่แทน หรอืมอบให้กรรมการอสิระท่านทีบ่รษิทัเสนอลงคะแนน

เสยีงแทน ทัง้นีบ้รษิทัได้แนบข้อมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะไปกบัหนงัสอืเชญิประชมุฯ 

เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ตามปกติแล้ว

คณะกรรมการจะจัดประชุมในช่วงบ่าย และไม่มีการจ�ากัดเวลาที่ใช้ในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มท่ี ในส่วนสถานที่จัดประชุมของปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ระหว่างสถานการณ์การ

ระบาดของ Covid-19 ซึ่งมผีลท�าให้บริษทัต้องเปลี่ยนสถานที่จดัประชุมจากทีโ่รงแรมมาทีส่�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

เลขที่ 92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นรวม

ทัง้นกัลงทนุสถาบนัสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชมุได้อย่างสะดวก บรษิทัได้ส�ารองพืน้ทีจ่อดรถยนต์ส่วนบคุคลไว้อย่าง

เพียงพอ รวมทั้งแนบแผนที่การเดินทางไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและจัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัท

ก�าหนด คือ บริเวณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเขตใจกลาง

เมอืงสามารถเดนิทางมาเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีได้สะดวกขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัได้เตรยีมมาตรการป้องกนั

และคัดกรองท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตามมาตรการที่เผยแพร่โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น 

การพ่นฆ่าเชือ้สถานทีจ่ดัประชมุล่วงหน้า และในวนัประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัได้ตรวจคดักรองไข้ มบีรกิารแอลกอฮอล์เจล

ฆ่าเชื้อส�าหรับล้างมือ รวมท้ังบริการหน้ากากอนามัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอด

ระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านที่มีอาการไข้เข้าในพื้นที่ประชุมโดยเด็ดขาด

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเพือ่จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทกุท่านล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 

14 วนั และบรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุลงเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.smpcplc.com) ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

30 วนั พร้อมทัง้แจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์ฯทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ถอืหุน้ หรอืผู้ลงทนุทัว่ไป

ทราบ นอกจากนีบ้รษิทัได้ท�าการประกาศโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์ภาษาไทยเรือ่งค�าบอกกล่าวเชิญประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ 

ก่อนการประชุม บรษิทัได้เปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั นอกจากนีบ้รษิทัยงัเปิดโอกาสให้

ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้าได้จนถงึวนัทีม่กีารประชมุผูถ้อืหุน้ โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถงึประธานกรรมการบรษิทั 

กรรมการอิสระ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

รายงานประจ�าปี 2563 075



ส�าหรับการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส 

บริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ และเสนอชือ่บคุคล

เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัแล้ว ภายใต้หวัข้อ 

“นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อย่อย “ข้อมลูผูถ้อืหุน้” ชือ่เรือ่ง “การประชมุผูถ้อืหุน้” โดยก�าหนดให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอ

เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ 

ระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคมของทกุปี (รวม 3 เดอืน) ผ่านช่องทางโดยตรงกบัเลขานกุารบรษิทั และหน่วยงาน 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ บรษิทัได้น�าหลกัเกณฑ์และวธิกีารต่างๆแสดงบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และประกาศข่าวผ่านทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตัง้แต่วนัที ่23 กนัยายน 2563 อนึง่ส�าหรบัรอบระยะเวลาเปิดรบัเรือ่งประจ�าปี 2563 ทีผ่่านมา 

เพือ่การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระหรอืรายชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืก

ตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 1 ครั้งคือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 

31 มนีาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ในการลงทะเบยีนเพือ่เข้าประชมุ บรษิทัเปิดให้ผู้ถอืหุน้ลงทะเบยีน

ก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอและเหมาะสม

กับจ�านวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมระหว่างวาระสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เมื่อจบ

วาระนัน้ในทนัท ีบรษิทัได้จดัเตรยีมเจ้าหน้าทีแ่ละเครือ่งคอมพวิเตอร์อย่างเพยีงพอ เพือ่ความรวดเรว็ในการลงทะเบยีน 

และจากจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ท�าให้ในปี 2563 นี้ บริษัทยังคงน�าระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการลงทะเบียนและ 

นับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมา

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้น้ัน บริษัทยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ด้วยการแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะให้มาร่วมประชมุแทน หรอืสามารถแต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

และออกเสียง ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช (กรรมการอิสระและประธานกรรมการ) และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก 

(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ซ่ึงบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ที่จุดตรวจเอกสารส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มี

การมอบฉันทะมาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่

กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังนี้

• ผู้ถือหุ้นจ�านวน 9 ราย มอบฉันทะให้นายวินัย วิทวัสการเวช

• ผู้ถือหุ้นจ�านวน 13 ราย มอบฉันทะให้รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการชี้แจงสิทธิการลงคะแนน วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้

ถือหุ้นรับทราบ ระหว่างการประชุมนางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯ

ให้เป็นผู้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 67% ของทั้งคณะ คณะ

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชมุเนือ่งจากเป็นผูม้อีายเุกนิ 70 ปี ซึง่เข้าข่ายเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้ Covid-19 

คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมกรรมการชดุย่อยทกุคณะและคณะกรรมการชดุ

ย่อยทกุคณะ กรรมการและคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ พร้อมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูงฝ่ายต่างๆทีเ่กีย่วข้องและ

ทีป่รกึษาของบรษิทั เช่น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย 

เข้าร่วมประชมุเพือ่ร่วมตอบข้อซักถามจากผูถ้อืหุน้ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง ในการประชมุประธานฯได้ให้เวลาอย่างเพยีง

พอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบและซกัถามผู้บรหิารถงึการด�าเนนิ

งานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)076



ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อให้การตรวจนับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลง

คะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลง

คะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้

เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดจะงดออกเสียงและออกจากห้อง

ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระน้ัน บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนใน

แต่ละวาระเพือ่ให้การประชมุสามารถกระท�าได้รวดเรว็ ถกูต้อง แม่นย�า และเพือ่ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใน

ภายหลงั บรษิทัได้จดัเกบ็บตัรลงคะแนนทีม่กีารลงชือ่ของผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไว้ทีเ่ลขานกุารบรษิทั ส�าหรบัผลสรปุ 

การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงทันทีก่อนขึ้นวาระต่อไป และจัดให้มีการสรุปมติที่ประชุมทั้งหมดอีกครั้งหลังจบวาระสุดท้าย และ 

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2563 ทีผ่่านมาคณะกรรมการ

ได้เชิญบุคคลที่เป็นอิสระ คือ นายธนภณ หลิวสกุล (ที่ปรึกษากฎหมาย) เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. การจัดท�ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม บริษัทเผยแพร่สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมมติที่ประชุมทันทีผ่านระบบของ

ตลาดหลกัทรพัย์ และภายในวนัท�าการถดัไปบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ส่วนรายงานการประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษา

องักฤษบรษิทัเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภายใน 14 วนั นบัจากวนัทีม่กีารประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้รวบรวม

ประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลที่ส�าคัญในระหว่างการประชุม พร้อมทัง้เปิดเผยวธิกีารลงคะแนน พร้อมผลการลง

คะแนนเสยีงเหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถตรวจสอบได้ ในกรณทีีผู้่ถอืหุน้

มข้ีอสงสยัหรอืข้อเสนอแนะเกีย่วกบัรายงานการประชมุดงักล่าว ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อสอบถามได้ทีเ่ลขานกุารบรษิทั 

ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บ

รักษาที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิง

4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

• สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

• สิทธิท่ีจะเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส/รายปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ

ขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

• สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสาร

ต่างๆที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจ�าปี เป็นต้น

• สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บรษิทัไม่มกีารรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ต่อการศกึษาข้อมลูทีต้่องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ รวมถงึไม่มี

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังไม่มีการด�าเนินการใดๆ 

ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

5. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

• ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 

3 วันท�าการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ส�านกังานก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 และให้เลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีร่วบรวมและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการ

และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

รายงานประจ�าปี 2563 077



• ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท 

เพือ่ให้บรษิทัมข้ีอมลูประกอบการด�าเนนิการตามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการท�ารายการเกีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีอ่าจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้ โดยยื่นรายงานฯต่อเลขานุการ

บริษัทเป็นประจ�าภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทาง

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

• ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิอย่างน้อย 1 เดอืน และ

ภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง 

• ก�าหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ทราบทุกครั้ง ปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่าง

ชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้

เสยีภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้สังคม ภาครฐัและหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนผู้ถอืหุน้ โดยค�านึง

ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความส�าเร็จในระยะยาวได้ 

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมได้ในหัวข้อ 3.2.2 “การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ”

ในปี 2563 ไม่มผีูม้ส่ีวนได้เสยีรายใดแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางทีบ่รษิทัให้ไว้ อย่างไรกต็ามบรษิทัจะประชาสัมพนัธ์

เพิ่มเติมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบเพิ่มขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล 

บรษัิทได้เปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ 

หรือ ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายงานประจ�าป ี

และแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (56-1) เช่น การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รายงานการก�ากับ 

ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

แสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัช ีและงบการเงนิ บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ข้อมลู

ที่ส�าคัญ สรุปผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ และการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์และ 

เท่าเทยีมกนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ นอกจากนีบ้รษิทัยงัเผยแพร่ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.smpcplc.com

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดว่ีาข้อมลูของบรษิทัทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและทีไ่ม่ใช่การเงนิ ล้วนมผีลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก�าชับให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมลูทีถู่กต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได้ สม�า่เสมอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 

ซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษิทัได้ให้ความส�าคัญและยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้งทนุสัมพนัธ์นัน้ บรษิทั

ได้จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้ตัง้แต่ปี 2556 เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบับคุคลภายนอก เช่น ผูล้งทนุ นกัลงทนุสถาบนั 

นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มอบหมาย 

ให้เลขานกุารบรษิทั และ/หรอืผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผู้ดแูล ซึง่บรษิทัก�าหนดนโยบายส�าหรับส่วนงาน

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)078



นักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

• ปฎบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเป็นมอือาชพี โดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ

• เปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

• เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

• รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

• หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

• ไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร ่

ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง

• หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างครบถ้วน นอกจากน้ี 

กิจกรรมที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท�าให้กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งหมด (Virtual Meeting) ได้แก่ 

1) การเข้าร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ครัง้ 

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

3) การเปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์ ผูล้งทนุ/ผู้ถอืหุน้รายย่อย และส่ือเข้าพบผู้บรหิารและ เข้าเยีย่มชมกจิการ (Company 

Visit) หรือประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM จ�านวน 8 ครั้ง

4) การตอบค�าถามแก่นกัลงทนุ และผูถ้อืหุ้นผ่านทางอเีมลล์ เวบ็ไซต์ และโทรศัพท์ โดยค�าตอบให้กับทกุกลุ่มนัน้อยู่บน

ความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันของการได้รับข่าวสารข้อมูล

5) แถลงข่าวเก่ียวกับผลการด�าเนินงานทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกสื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

จ�านวน7 ครั้ง

6) การรายงานผลประกอบการประจ�าปี นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในรายงานประจ�าปี และ 

ผลประกอบการระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com โดยมี

ข้อมูลทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (รวม 4 ปีเต็ม)

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ในข้อ 3 “การขับเคลื่อน

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.4.2.8 “CSR After Process”

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาท�าการ 

(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)

ผู้ติดต่อ : นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน) และเลขานุการบริษัท) 

ที่อยู่ : บมจ. สหมิตรถังแก๊ส เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

   แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 

โทรศัพท ์ : 02-895-4139-54

โทรสาร : 02-895-4003

E-mail : ir@smpcplc.com หรอื ผ่านช่องทางในส่วนตดิต่อนกัลงทนุสมัพนัธ์ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่

   www.smpcplc.com
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โปรดดใูนข้อ 7 “. โครงสร้างการก�ากับดแูลกจิการ และข้อมลูส�าคัญเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย 

ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ”

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
โปรดดูในเอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฎิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการใน
รอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารของบริษัทตระหนักว่า การด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีน้ัน 

เป็นปัจจยัหลกัในการเสรมิสร้างให้องค์กรมรีะบบทีม่ปีระสิทธภิาพ  มคีวามน่าเช่ือถอื  โปร่งใส  และเป็นพืน้ฐานของการเตบิโต

อย่างยัง่ยนื  อกีทัง้ยงัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูล้งทนุ บรษิทัจงึพฒันาและปลกูฝังให้เกดิจติส�านกึในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและน�าไปปฏิบัติเป็นประจ�า

บรษิทัได้เข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยเพือ่ประเมนิคณุภาพการก�ากบัดแูลกจิการของ

บริษัทตั้งแต่ปี 2557 โดยพัฒนาการผลการประเมินเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นดังนี้

ปี จ�านวนตราสัญลักษณ์ ระดับ

2557 3 ดี

2558-2562 4 ดีมาก

2563 (ปีปัจจุบัน) 5 ดีเลิศ

 

6.3.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญัเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการก�ากบัดแูลกจิการ 

หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

รายงานผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2563 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Company 2020) แล้ว บริษัทได้คะแนนรวม 90% ซ่ีงอยู ่ในระดับ 

“ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์ โดยเป็นระดับสูงสุด

6.3.2 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ เรื่อง แนวทางการด�าเนินการ

1 หมวด 5 “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการ

ควรระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่าง

ชดัเจนในนโยบายก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั โดยควรก�าหนด

ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

พจิารณายงัไม่ด�าเนนิการ เพือ่เป็นการเปิดโอกาสในการสรรหา

บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้เหมาะสมมากขึ้น

2 หมวด 5 “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการ

ควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%

บรษิทัได้จดัท�าโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั 

(Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

องค์กร
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 และ 2563 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจ�านวนหุ้น

โดยแยกเป็นส่วนของกรรมการและของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชือ่-นามสกลุ

จ�านวนหุน้ทีถ่อืครอง 

2562
(ณ 22 ส.ค. 62)

2563
(ณ 24 ส.ค. 63)

จ�านวนหุน้เพ่ิม 
(ลด) 

ส่วนของ
กรรมการ

คูส่มรสและบตุร  
(ม.258)

รวม
ส่วนของ
กรรมการ

คูส่มรสและบตุร
(ม.258)

รวม ระหว่างปี

1. นายวนิยั วทิวสัการเวช 94,000 - 94,000 94,000 - 94,000 -

2. นางอบุล เอกะหติานนท์ 17,395,915 - 17,395,915 17,395,915 - 17,395,915 -

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

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

5. นายสรุศกัด์ิ เอบิสริสิขุ 524,683 - 524,683 524,683 - 524,683 -

6. นางปัทมา เล้าวงษ์ 104,978,301 23,992,811 128,971,112 104,978,301 25,469,911 130,448,212 1,477,100

7. นายธนฑิต เจรญิจนัทร์ - - - - - - -

8. นางวีระวรรณ บญุขวญั - - - - - - -

9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณกิ - - - - - - -

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท 

2. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน

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

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัต้องรบัทราบและปฏบิตั ิรวมถงึหน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ อกีทัง้ประสานงานให้มี 

การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปตาม Board Skill Matrix ซึง่ได้เปิดเผยในเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏบิตัิ

การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

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

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. มคีวามรับผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และสามารถอทุศิเวลาในการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทัได้อย่างเต็มที่ 

ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม�า่เสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสนิใจด้วยความระมดัระวงั 

(Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์ สจุรติ มจีรยิธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

จริยธรรมธรุกจิ
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้คณะ

กรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลา

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ

3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ

4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

5. ดูแลให้การสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. พจิารณาให้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์ และพนัธกจิกลยทุธ์ เป้าหมาย

ทางการเงนิ ความเสีย่ง มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ�าทุกปี โดยค�านงึถงึ 

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บรษิทั เพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์จะเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งจัด

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในรายงานประจ�าปี

3. มอบอ�านาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการท�ารายการ หรือการจ่ายเงินส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ 

โดยให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และตารางอ�านาจด�าเนนิการภายในบรษิทั ซึง่คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณา และ

อนมุตัวิงเงนิทีเ่กนิกว่าอ�านาจด�าเนนิการของฝ่ายบรหิารทีไ่ด้ก�าหนดไว้ นอกจากนีย้งัอนมุตัหิลกัการในการด�าเนนิการเรือ่ง

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งกลไกในการรับ

เรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

5. รายงานส่วนได้ส่วนเสยีของตนหรอืบคุคลทเีก่ียวข้อง ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ กจิการของบรษิทัซึง่สามารถ

ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

6. ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษา ความลับของข้อมูลลับ และ

ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

7. จดัให้มรีะบบการรายงานทางการเงนิและบญัช ีและการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนและนกัลงทนุมคีวามถกูต้อง โปร่งใส 

เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ดแูลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั พร้อมทัง้ทบทวนนโยบายดงักล่าว

เป็นประจ�าทุกปี

9. พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการค่าตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหา เพือ่การด�าเนนิ

งานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

10. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

11. จัดให้มีแนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์ หรือรายงานตรง

ต่อบริษัท โดยก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือ

บุคคลอื่นใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทก�าหนดไว้และ

รายงานต่อคณะกรรมการ

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบด�าเนินการในด้านต่างๆ ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)084



เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ทางคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายก�าหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ หรือประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ส�าคัญท่ีมีมูลค่าของสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่

ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนมุัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 

และตามมตทิีป่ระชมุผ้ถูอืหุน้ ซึง่รวมถึงการก�าหนดและทบทวน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน แผนหลกัในการ 

ด�าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการด�าเนินงานธุรกิจประจ�าปี การก�าหนดเป้าหมาย

ที่ต้องการของผลของการด�าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ และการดูแล

แผนรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ รวมถึง การจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าควบรวม

กิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน (ถ้ามี)

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ เพือ่เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายการก�ากบั

ดูแลกับการบริหารงานประจ�า สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ

• ดูแลให้ธุรกจิมคีวามต่อเนือ่งในระยะยาวและเตบิโตอย่างยัง่ยนื

• พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และ 

การท�าธุรกรรมที่ส�าคัญของบริษัท

• ตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานตามนโยบายทีก่�าหนดไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• บริหารจัดการการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�าหนด

กลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอ�านาจท่ีได้รับมอบหมายของ

คณะกรรมการ

• มีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินกิจการทั่วไป 

รวมทั้งการลงทุน การท�าข้อตกลงการค้าและอื่นๆ ตามวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

•  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามและท�าการแทนบริษทั ประกอบด้วย นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสรุศกัดิ ์เอบิสริสิขุ 

และนางปัทมา เล้าวงษ์ โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ�าปี ซึ่งจะจัดขึ้น

ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรอืคราวละหลายคนตาม

แต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงด้วยคะแนนทีม่ตีาม 1 ทัง้หมด จะแบ่ง

คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

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

ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

รายงานประจ�าปี 2563 085



เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพของการปฎบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั 

อันจะเป็นประโยขน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่ง 

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

• กรรมการทุกท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

• กรรมการอสิระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ

ครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร

• กรรมการผู้จัดการควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการ

บริหารงานธุรกิจ

• กรรมการทกุท่านต้องไม่ประกอบกจิการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้าเป็นกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพธรุกจิอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กรรมการบรษิทัทกุท่านได้ปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างเคร่งครดั กล่าวคอืไม่มกีรรมการ

ท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับต�าแหน่งและจ�านวน

ปีที่ด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการไว้ท่ีหัวข้อ 7 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ในหัวข้อย่อย 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลการ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” แล้ว

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัและดแูลกจิการทีด่ ีและเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถก�ากับ ควบคมุ และดแูลการ

ปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนือ่งและทนัการ ในวาระการด�ารงต�าแหน่งปี 2563 (เม.ย. 2563 – ม.ีค. 2564) ทีผ่่านมา 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

การประชุม จ�านวนครั้ง

เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�าไตรมาส และประจ�าปี 4

การติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการรายครึ่งปี 1

ทบทวนและอนมุตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนกลยทุธ์ งบประมาณ และบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคมุ

ภายในขององค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

1

รวม 6

    

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมทุกครั้ง ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่า

ครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการ

พิจารณาวาระนั้นๆ 

3. ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. กรรมการทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้

มีขึ้นในรอบปี 

5. ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยเป็นการก�าหนดวาระประจ�า 6 ครัง้/ปี ซึง่จะก�าหนด

ตารางการประชมุไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตัง้แต่ต้นปีเพือ่วางแผนเข้าร่วมประชมุ ส่วนทีเ่ป็น

วาระพิเศษที่อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมในระหว่างปี จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม

6. ก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)086



7. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่ส�าคัญเข้าวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และ

ก�าหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังจัดมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า และ 

เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้าสูว่าระการประชมุ โดยเลขานกุารของ

คณะกรรมการชุดต่างๆจะแจ้งก�าหนดวันประชุมและวาระประจ�าล่วงหน้า 1 ปี

8. หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

9. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติจะใช้

เวลาประมาณ1-2 ชม. และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังการประชุม จัดเก็บรายงาน

ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2563 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องส�าคัญในแต่ละด้านและเสนอความคิดเห็นต่อ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.1 คณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ได้จดัตัง้ขึน้โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เป็น

เครือ่งมอืหรอืกลไกทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ และผู้ถอืหุน้ในการท�าหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนส�าหรบั

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและ 

สมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการค่าตอบแทน มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการค่าตอบแทน

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการด�าเนินงานโดยรวมของบรษิทัฯ และสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัค่าตอบแทน

ของบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรอืในอตุสาหกรรมทีใ่กล้เคยีงกนั เพือ่ให้สามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่ี

ความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอ 

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อขออนุมัติ

2. ประเมนิผลการปฏิบตังิานประจ�าปี และพจิารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูง ให้สอดคล้องกบั

ผลการปฏบิตังิานโดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ประเมนิทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการค่าตอบแทน

1. กรรมการค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการค่าตอบแทน อาจได้รบัการแต่งต้ังกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการค่าตอบแทน จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการแต่งตัง้กรรมการค่าตอบแทนเพิม่เตมิ เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

หรือเพือ่ทดแทนกรรมการค่าตอบแทนทีพ้่นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรอื 3 ได้ โดยบคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ

ค่าตอบแทนทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการค่าตอบแทนซึง่ตนแทนเท่านัน้

การประชุมของคณะกรรมการค่าตอบแทน

ในปี 2563 มกีารประชุมของคณะกรรมการค่าตอบแทนรวม 2 ครัง้ เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2563 และวนัที ่24 ธนัวาคม 2563 

โดยพจิารณาค่าตอบแทนเบือ้งต้นของคณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารระดบัสูงด้วยกระบวนการทีเ่หมาะสม โดยการเปรยีบ

เทียบกับบริษัทอื่นในตลาดฯที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่มาของข้อมูลจากผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ�าปี 2563 ซึง่จดัท�าโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัเป็นเกณฑ์ในการพจิารณาก�าหนด 

พบว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดและ

ลกัษณะธรุกจิใกล้เคยีงกนั โดยคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัท�าหน้าทีก่�าหนดค่าตอบแทนพนักงานและผู้บรหิารของบรษิทั 

(โปรดดเูพิม่เตมิในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย หวัข้อย่อยที ่7.1 รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน)

7.3.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ได้จดัตัง้ขึน้โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้เป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความ

สามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจ�าเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธนฑิต เจริญจันทร์ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ ซึง่ประกอบ

ด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมสีดัส่วนของกรรมการอสิระมากกว่า 50% และให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

กรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่มีความอาวุโสหรือป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเป็นประธานฯ
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ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พจิารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการท้ังในเรือ่งของจ�านวนคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาด ประเภท 

และความซบัซ้อนของธรุกจิ และคณุสมบตัขิองกรรมการในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้อง

กบัธรุกจิหรอือตุสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนนิการอยู ่โดยจดัท�าเป็น Board Skill Matrix ซึง่ช่วยท�าให้การสรรหากรรมการ

มีความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2. พจิารณาคุณสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระให้เหมาะสม โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิาร

ระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการต่อไป

4. จดัท�าแผนพฒันาการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการและความรูท้ีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัให้แก่คณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

5. จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร

ที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดต�าแหน่งงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหา

1. กรรมการสรรหา มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการสรรหา จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการแต่งตัง้กรรมการสรรหาเพิม่เตมิ เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรอื

เพื่อทดแทนกรรมการสรรหาที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา

ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหารวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

โดยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564) 

เสนอรายชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนท่านที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติของกรรมการท่ีสอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ 

Board Skill Matrix เป็นต้น (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อยที่ 7.2 รายงาน

ของคณะกรรมการสรรหา)

7.3.3 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (CG Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าท่ี

สนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวม ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ และก�าหนด

แนวปฎิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรม

ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่า

ให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 2563 089



คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการ ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1. พิจารณาสอบทานและน�าเสนอนโยบายและแนวปฎิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาก�าหนดแนวทาง ตลอดจนก�ากับดูแล และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวปฎิบัติที่ก�าหนดไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะท�างานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

4. พิจารณาแต่งตัง้บคุลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในส่วนเกีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามความเหมาะสม รวมทัง้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

1. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

เหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจในการแต่งตั้งกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับ 

การแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการก�ากับดแูลกจิการทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยพิจารณารับ

ทราบผลการประเมนิการก�ากับดแูลกจิการประจ�าปี 2563 พร้อมพจิารณาข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุและพฒันาการก�ากบั

ดแูลกจิการ และพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ หลักบรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัเพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใช้ต่อไป (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อยที่ 7.3 

รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)090



7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ได้จดัตัง้ขึน้โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เนื่องจากได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญประการหน่ึงของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการ

เชือ่มโยงกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของบรษิทั และให้มกีรอบการบรหิารจดัการความเส่ียงองค์กรตามแนวทางสากล 

(COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความ

เสีย่งทัว่ทัง้องค์กร และปลกูฝังให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่ให้ผู้มส่ีวนได้เสียของบรษิทั สามารถเชือ่มัน่

อย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนินงานเชงิกลยทุธ์จะมุง่ไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษิทัอย่างมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.นายธนฑิต เจริญจันทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อคิดเห็นในความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ

ก�าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม

3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน 

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน�าระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�า่เสมอ

5. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษากบัคณะท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมในการ

แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

6. พิจารณาแต่งตัง้บคุลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในส่วนเกีย่วข้องกบัการบรหิารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทัง้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

7. ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจ�าปี 2563 091



การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นว่า

เหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเส่ียง ที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการ

แต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ

บริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง เมื่อในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และในวันที่ 

24 ธันวาคม 2563 พิจารณาสอบทานแนวทางการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท (โปรดดู

เพิม่เตมิในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย หวัข้อย่อยที ่7.4 รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง)

7.3.5 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่เป็น

องค์กรอสิระทีจ่ะให้การสนบัสนนุและปฎบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่สอบทานข้อมลูทางการเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้

และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ สอบทานระบบการควบคมุภายในทีฝ่่ายจดัการและคณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มีขึน้ และกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายธนฑิต เจริญจันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยมอีงค์ประกอบและคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท หรือบริษัท 

ที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนด

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)092



6. มกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในด้านบญัชกีารเงนิ ทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีว่ากรรมการตรวจสอบราย

ใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายน้ันต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของ

กรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ที่เหมาะสม

และมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษัิทปฎบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไป

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั และมาตรการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรษิทัแจ้งมตกิารเปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท�ารายชือ่

และขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปล่ียนแปลงตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด และน�าส่งต่อ 

ตลาดหลักทรพัย์ภายใน 3 วนัท�าการนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิห้มกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

โดยวิธีการตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจ�าปี 2563 093



การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบ อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการตรวจสอบ จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบเพิม่เตมิ เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

หรอืเพือ่ทดแทนกรรมการตรวจสอบทีพ้่นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรอื 3 ได้ โดยบคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างสม�า่เสมอไตรมาสละคร้ัง (รวม 4 ครัง้/ปี) โดยร่วมประชมุกบัฝ่ายบญัช ีผูต้รวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมทุกครั้งจะไม่มีกรรมการบริหาร

เข้าร่วมประชมุ แต่อยูภ่ายใต้การรบัรูข้องกรรมการบรหิาร นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้บรรจวุาระการรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส(โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6 รายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ)

โปรดดูสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในหัวข้อ “สรุปผลการเข้าร่วมประชุม

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย” ในข้อ 8 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

ข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ท�างานอยู่กับ

บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีทักษะความช�านาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งไว้ 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง มหีน้าทีด่แูลและจดัการกจิการภายในบรษิทั เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ

บรษิทั ตลอดจนก�ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนธรุกจิและงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางอุบล เอกะหิตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

3. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการ

4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ

5. นางปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ

2. นางปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

4. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

5. นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

6. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน)  

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2562 และ 2563 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดง

จ�านวนหุน้โดยแยกเป็นส่วนของผูบ้รหิารและส่วนของคูส่มรส บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ายใต้มาตรา 258 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชือ่-นามสกลุ

จ�านวนหุน้ทืถ่อืครอง 

2562

(ณ 22 ส.ค. 62)

2563

(ณ 24 ส.ค. 63)

จ�านวนหุน้เพิม่ 

(ลด) สทุธิ 

ส่วนของผู้

บรหิาร

คู่สมรสและ

บตุร (ม.258)
รวม

ส่วนของผู้

บรหิาร

คู่สมรสและ

บตุร (ม.258)
รวม ระหว่างปี

1. นางอบุล เอกะหติานนท์ 17,395,915 - 17,395,915 17,395,915 - 17,395,915 -

2. นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร - - - - - - -

3. นายทยัด ีวศิวเวช 19,631,953 7,910,358 27,542,311 19,631,953 7,910,358 27,542,311 -

4. นายสรุศกัดิ ์เอบิสริสิขุ 524,683 - 524,683 524,683 - 524,683 -

5. นางปัทมา เล้าวงษ์ 104,978,301 23,992,811 128,971,112 104,978,301 25,469,911 130,448,212  1,477,100

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

7. นายจรีะวฒุ ิเล้าวงษ์ 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000 -

8. นายจริศกัย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 37,785,000 - 37,785,000 37,785,000 - 37,785,000 -

9. นางสาวกญัญา วภิาณุรตัน์ 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000 -

ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอ�านาจในการด�าเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั หรอืมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยมอี�านาจอนมุตัิ

เป็นไปตามระดับอ�านาจด�าเนินการของบริษัท และให้มีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และรายงาน

ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามล�าดับ

2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนต�าแหน่ง

 หรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับก�าหนดให ้

คณะกรรมการเป็นผูจ้้าง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทางวนิยั หรอืเลิกจ้าง โดยไม่ขดักบักฎหมายแรงงาน หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

3. เข้าร่วมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ�าปี กับคณะกรรมการบริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ต่อไป พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4. พจิารณาการด�าเนินงานของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าภายในหรอืภายนอกบรษิทั

รายงานประจ�าปี 2563 095



5. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัท พร้อมท้ังเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

6. กจิการเก่ียวกบับคุคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม มอี�านาจกระท�าการแทนและผูกพนั

บริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีที่ระบุไว้ในข้อ 1 การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท ก�าหนด 

จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท 

หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด นอกจากนีถ้้ารายการทีก่รรมการผู้จดัการและกรรมการผู้มอี�านาจลงนามอาจมีความขดัแย้ง 

มส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั จะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการทีม่กีรรมการ

อิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่าน้ันเพื่อการน้ี กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม จะมอบอ�านาจให้บุคคล 

ใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

7. ด�าเนินกิจการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัทฯ นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และนโยบาย

และมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ก�าหนดหน้าให้พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ ระดบัต่างๆ ปฏบิตัติาม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ปี พ.ศ. 

2535 และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนัน้ 

ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการท�าความผิดตามกฎหมาย

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าทีใ่นการสรรหาบคุคลเพือ่ทดแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ ท้ังน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) โดยแบ่งเป็นดังนี้

หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ส่วนโรงงาน คน 373 357 372

ส่วนส�านักงาน คน 80 80 81

รวม คน 453 437 453

ค่าตอบแทนรวม ล้านบาท 344.08 310.77 379.84

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างเป็นสาระส�าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

โดยปัจจุบันค่าตอบแทนพนักงาน อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราตลาด ประกอบด้วย 

1. ผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือ

ค่าคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
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การจ้างงาน

รายละเอียด
จ�านวนพนักงาน (คน)

ชาย หญิง

พนักงานประจ�า 365 88

พนักงานผู้พิการ 5 -

รวม 370 88

การพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการท�างาน บริษัท

มนีโยบายในการพฒันาบคุลากรอย่างสม�า่เสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึง่มทีัง้การเชญิวทิยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรม

พนักงานภายในบริษัท และ การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

ในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีชั่วโมงการเรียนรู้พัฒนาผ่านการอบรมเฉลี่ยประมาณ 2.42 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และ 

มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด 1.78 ล้านบาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเก่ียวกับการปฏิบัติต่อพนักงานในข้อ 3 “การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.2.2 

“ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ” และ 3.4.1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่น
7.6.1 เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง วาระการด�ารงต�าแหน่ง

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน) 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

11 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับของบรษิทั ฯ ด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซือ่สัตย์สุจรติ มุง่มัน่ ทุม่เท 

และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา

บรรณทางธุรกิจ

4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

6. มีประสบการณ์ท�างานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

รายงานประจ�าปี 2563 097



ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ข้อพึงปฎิบัติด้านการก�ากับดูแล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท

ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงใน

ข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ 

2. ด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดท�าและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสียตามมาตรา 

89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรายงานนัน้

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่�ากับดแูล เช่น ส�านกังานตลาดหลกัทรพัย์ฯ และดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงาน

สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด

8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

9. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่

ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต�าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ�านาจ

มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากน้ี บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน

ระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในปี 2563 เลขานกุารบรษิทั ได้เข้าร่วมการอบรมทีจ่ดัโดยสถาบนัต่างๆ ดงัทีร่ายงานไว้ในข้อ 

7.6.7 “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ 

โปรดดูที่ส่วนที่ 1 “การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน” หัวข้อ 1 “โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท” 

หัวข้อย่อย 1.1.5 “ข้อมูลทั่วไป”

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอื่นๆ

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆในการสอบบญัช)ี ให้แก่ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 

บคุคล หรอื กจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้อบบญัชแีละส�านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา มจี�านวน

เงินรวม 1,290,000 บาท 

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่นๆให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)098



7.6.4 การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

การปฐมนเิทศน์กรรมการใหม่ ดแูลและจดัการโดยเลขานกุารบรษิทั โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ของบรษิทั ข้อบงัคบับรษิทั โครงสร้างทนุ โครงสร้างผูถ้อืหุน้ อ�านาจ หน้าที ่และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานประจ�าปี รวมถึง

รายงานทางการเงนิย้อนหลงั เพือ่ให้กรรมการเข้าใจภาพรวมของผลการด�าเนนิงานและแนวทางการประกอบธรุกจิของกจิการ 

รวมทั้งเสนอหลักสูตรการอบรมกรรมการท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน นอกจากนี ้

ยังเสนอข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและ 

การด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่งในบรษิทัฯ เป็นครัง้แรกระหว่างปี 2563 ไม่มกีรรมการ

ใหม่เข้ารับต�าแหน่ง

7.6.5 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการขาดผู้สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารส�าคัญน้ันเป็นหน่ึงในความเส่ียงที่บริษัทจะต้อง 

เตรียมมาตรการรองรับ เน่ืองจากจะมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อบริษัทในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารงาน โดยเฉพาะใน

ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเพื่อให้การสานต่อและการด�าเนิน

กิจการภายในเป็นไปอย่างราบรื่น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี จะมีการทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

ผู้บริหารโดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้างอ�านาจด�าเนินการตามล�าดับขั้น การกระจายอ�านาจ 

ความรับผดิชอบให้ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงูมากขึน้ รวมถงึแผนการฝึกอบรมในหวัข้อทีจ่�าเป็น เพือ่เตรยีมความพร้อม 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะสืบทอดต�าแหน่งต่อไป

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารอยูร่ะหว่างการพจิารณาจดัท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง จากนัน้จะเสนอคณะกรรมการสรรหาพจิารณา 

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

7.6.6 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บรษิทัได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ การตดิตามและประเมนิผล และ การรายงานเบาะแสเกีย่วกบัเกีย่ว

กับการกระท�าผิด (Whistle Blowing) ไว้แล้วในข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.4.2.2 “การต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น”

7.6.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทก�าหนดให้กรรมการใหม่ทุกท่านที่เข้ารับต�าแหน่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และได้รับการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ 

เพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานแจ้งหลกัสตูรการอบรมต่างๆ 

ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร นอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว บริษัทยังจัดให้มีโครงการ

พฒันาผูบ้รหิารเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ผูบ้รหิารทกุท่านได้มกีารพฒันา และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง 

รวมทั้งสามารถน�าความรู้ต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยคณะผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณา

หัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี 

รายงานประจ�าปี 2563 099



ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา และทบทวนความรู้อันจะเป็นประโยชน ์

ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2563

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ - โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

2. นางอุบล เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ - โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

4. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการ - โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

5. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

- Strategic Planning Work Shop 
6. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการ 

รองกรรมการผู้จัดการ
(ส�านักงาน)

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

- Strategic Planning Work Shop 
7. นายธนฑิต เจริญจันทร์ 

(เริ่ม 1 ส.ค. 62)
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

- Strategic Planning Work Shop 
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ
- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา

ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ
10. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(โรงงาน)
- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา

ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ
- Strategic Planning Work Shop 

11. นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

- Strategic Planning Work Shop 
- i2P visit program

12. นายจิรศกัย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

- Strategic Planning Work Shop 
13. นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

(ส�านักงาน)

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท

- โอกาสและทศิทางการลงทนุ ปัจจยัและข้อควรพจิารณา
ในการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศ

 - Strategic Planning Work Shop 
 - TFRS ปี 64
 - IOD Open House
- Transfer pricing
- Related party transaction and impairment issues
- Capital structure and funding strategy
- Updated on texes and foreign investment issues
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- บทบาทเลขานุการบริษัท

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผ่านมาของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน”
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (CEO)

ส�าหรบักระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทันัน้ บรษิทัก�าหนดให้มกีารจดัท�าเป็นประจ�าทกุปี 

ปีละ 1 ครั้ง โดยเบื้องต้นเลขานุการบริษัทจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะ

กรรมการชุดย่อยว่ายังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นบริษัทจะแจกจ่ายแบบ

ประเมินให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินจะเป็นการประเมินผลงานราย 

คณะ รายบุคคล และผู้บริหารสูงสุด (CEO) จากน้ันเลขานุการบริษัทจะเก็บรวมรวมแบบประเมินพร้อมกับสรุป 

ผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวถัดไป 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิ

ผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งรายบุคคลและรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหารสูงสุด (CEO) 

โดยบรษิทัได้แจ้งผลการประเมนิฯพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพร้อมทัง้วเิคราะห์ผลการประเมนิเพือ่เป็นการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้น�าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว 

บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็นดังนี้

คะแนน ระดับในการด�าเนินการ

4 มีการด�าเนินการดีเยี่ยม

3 มีการด�าเนินการดี

2 มีการด�าเนินการพอสมควร

1 มีการด�าเนินการเล็กน้อย

0 ไม่มีการด�าเนินการ

  การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 8.1.1.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2563 101



 8.1.1.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการการ และการพัฒนาตนเองของคณะ

กรรมการ 

8.1.1.3 การประเมนิผลงานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยบรษิทัมกีรรมการชดุย่อยทัง้หมด 5 ชดุ คอื คณะกรรมการ

ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

8.1.1.4 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัท 

โดยพิจารณาจาก

1. ความเป็นผู้น�า

2. การก�าหนดกลยุทธ์

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์

4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8. การสืบทอดต�าแหน่ง

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10. คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งหมดและผู้บริหารสูงสุด มีคะแนนดังนี้

ประเภทของการประเมินผล
คะแนนเฉลี่ยรายคณะ

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)
ระดับในการด�าเนินการ

คะแนนเฉลี่ยรายบุคคล 

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)
ระดับในการด�าเนินการ

1. คณะกรรมการบริษัท 3.73 ดี 3.68 ดี

2. คณะกรรมการค่าตอบแทน 4.00 ดีเยี่ยม 4.00 ดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการสรรหา 3.65 ดี 3.47 ดี

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 4.00 ดีเยี่ยม 4.00 ดีเยี่ยม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3.67 ดี 3.39 ดี

6. คณะกรรมการตรวจสอบ 3.66 ดี 3.64 ดี

7. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) - - 3.66 ดี
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(1) คณะกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ

2. นายธนฑิต เจริญจันทร์ กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

4. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอสิระเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู่จริง และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ได้ก�าหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน

ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะท�างาน หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทาง 

ด้านการบริหาร

ปัจจบุนับรษิทัมกีรรมการอสิระ 4 ท่าน ในจ�านวนนีเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบรษิทั

เป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ก�าหนด บริษัทจึงยังไม่จ�าเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับองค์

ประกอบของคณะกรรมการใน Board Skill Matrix โดยเพิ่มจ�านวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะ

กรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง 

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืเป็นผู้มอี�านาจ

ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์

หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ

การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�าให้ขาด

ความเป็นอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ไม่เป็นญาติสนิท และไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ 

ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

5. ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชขีองทางบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั ผู้มอี�านาจควบคมุ 

หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซ่ึงมผู้ีสอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท

ร่วม หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา 

ทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท 

นอกจากนี้บริษัทไม่มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาก่อน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

อย่างไรก็ตามระหว่างปี 2563 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ขอลาออก ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงไม่มีการ

สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่

(3) จ�านวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

โปรดดูหัวข้อ 7 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ในหัวข้อย่อย 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

(4) สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ส�าหรบัการคุม้ครองสทิธขิองผูถื้อหุน้ส่วนน้อยนัน้ เพือ่เป็นการแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปร่งใสตามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์

ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ชื่อเรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยก�าหนด

ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืก

ตั้งเป็นกรรมการได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี (รวม 3 เดือน) ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการ

บริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ส�าหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่องประจ�าปี 2562 ที่ผ่านมา ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 น้ัน 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา
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8.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.1.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

บริษทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้อง

กบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบรษิทั ซึง่เป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีงได้กบั

อตัราการจ่ายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯ อืน่ ๆ ทีม่ขีนาดธรุกจิใกล้เคยีงกนั หรอือยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรม

เดียวกันกับบริษัท ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีจะก�าหนดอัตราและ 

ถูกทบทวนโดยคณะกรรมการค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชมุ จากการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2563 ทีป่ระชมุได้มมีตเิอกฉนัท์อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ซึง่เป็น

อตัราเดมิตัง้แต่ปี 2560 ดงัแสดงในตารางด้านล่าง และได้อนมุตัวิงเงนิส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวรวม 9 ท่าน 

ที่วงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ต�าแหน่ง
ปี 2563 (อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2560)

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (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

4. คณะกรรมการสรรหา

ประธาน/กรรมการ - 10,000

5. คณะกรรมการค่าตอบแทน

ประธาน/กรรมการ - 10,000

6. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ประธาน/กรรมการ - 10,000

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน/กรรมการ - 10,000

ทั้งนี้หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ ก�าหนดให้รับ 

ค่าเบี้ยประชุมได้สูงสุด 1 คณะ กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัย

ความรับผิดของกรรมการ
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8.1.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ตามค�านยิามของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 15/2554 เรือ่ง การก�าหนด

บทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2554 มทีัง้สิน้ 6 ท่าน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด ซ่ึงก�าหนดเป็นผลประโยชน์ระยะส้ัน ได้แก่ อัตราเงินเดือนประจ�า โบนัส โดยเชื่อมโยงกับผลการด�าเนิน

งานของบรษิทัและผลการด�าเนินงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน และเพยีงพอทีจ่ะดแูลและรกัษาไว้ซึง่ผู้บรหิารมอือาชพีทีม่ี

คณุสมบตั ิประสบการณ์และความสามารถตามทีบ่รษิทัต้องการ ค่าตอบแทนอืน่ ได้แก่ เงนิสะสมกองทนุส�ารองเล้ียงชพี

และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

ในปี 2563 ทีผ่่านมา ผลตอบแทนส�าหรบัผูบ้รหิาร 6 ราย ทีเ่ป็นตวัเงนิทัง้ระยะส้ันและระยะยาวตามรายละเอยีดด้านล่างดงันี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวม

2562 2563

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 6 6

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท)

- เงินเดือน และโบนัส 

- เงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และ 

ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

43.99

1.82

52.66

1.80

รวม (ล้านบาท) 45.81 54.46

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ความคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (วงเงินรวมสูงสุด/ล้านบาท) 100.00 100.00

ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง) ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

รถประจ�าต�าแหน่ง และประกันสุขภาพ

8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย- 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ

8.1.4.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทมีนโยบายดังนี้

(1) พึง่ละเว้นการถอืหุน้ในกจิการคูแ่ข่งของบรษิทั ซึง่อาจท�าให้เกดิการกระท�าการหรอืละเว้นการกระท�าการทีค่วร

ท�าตามหน้าท่ี หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่ในกรณทีีไ่ด้หุน้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังาน หรอืก่อน

ทีบ่รษิทัจะเข้าไปท�าธรุกจินัน้ หรอืได้มาโดยทางมรดก พนกังานต้องรายงานให้ผู้บงัคับบญัชาตามล�าดบัช้ันทราบ

(2) พนักงานต้องตัดสินใจกระท�าการใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินการทางธุรกิจของบริษัท โดยค�านึงถึง 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

(3) พงึหลีกเลีย่งการมส่ีวนเกีย่วข้องทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกอืน่ๆ ซึง่จะส่งผลให้บรษิทั

ต้องเสียผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) หากรายการทางธุรกิจใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจ

สอบถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท�ารายการทีเ่กีย่วโยง และเป็นประโยชน์สงูสดุ 

ต่อบริษัท โดยใช้แนวปฎิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ้นต่อไป และน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
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บริษัทได้บรรจุการพิจารณาทบทวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมของ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณา

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.1.4.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้

(1) ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท 

ภายใน 3 วันท�าการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลัก

ทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และให้เลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีร่วบรวมและรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(2) ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานการมส่ีวนได้เสยีต่อเลขานกุารบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี หรอืให้รายงาน

โดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น

(3) ห้ามมใิห้กรรมการ และผูบ้รหิาร หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

(4) กรรมการ และผูบ้รหิาร หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายใน ควรหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษัท 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง 

(ยกเว้นกรณีมีเหตุจ�าเป็น)

(5) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ระหว่างปี 2563 ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัได้ปฎิบตัติามนโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครดั ไม่มคีณะกรรมการ

ท่านใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

8.1.4.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การติดตามและประเมินผล และ การรายงานเบาะแส

เกีย่วกบัเกีย่วกบัการกระท�าผิด (Whistle Blowing) ไว้แล้วในข้อ 3 “การขบัเคล่ือนธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื” ข้อย่อย 

3.4.2.2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เอกสารแนบ 6 และโปรดดูจ�านวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะ

กรรมการตรวจสอบรายบคุคลในข้อ 8 รายงานผลการด�าเนนิงานส�าคัญด้านการก�ากบัดแูลกจิการ ข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรอบปีที่ผ่านมา
โปรดดูรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่เอกสารแนบ 7 และโปรดดูจ�านวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดรายบุคคลในข้อ 8 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ ข้อย่อย 8.1.2 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกัน

9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�าเนิน

งานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน

จากการทจุรติคอร์รปัชัน่ ความเสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท�าบญัช ีรายงานทีถ่กูต้องน่าเชือ่ถอื พร้อมทัง้ก�าหนดให้ทกุส้ินปีมกีาร

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงแบบการประเมินของ ก.ล.ต. และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติม

หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ โดยการประเมินระบบการควบคุมภาย 

ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

2. การบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5. ระบบการติดตาม 

ส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาในช่วงส้ินปีในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ส�าหรับปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจ�าปี และ 

ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการก�าหนดแนวทางด�าเนินการออกแบบระบบการควบคุมเพื่อป้องกันและบรรเทาความเส่ียงต่อไป 

ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณารวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเส่ียงของ

บริษัทและแนวทางการด�าเนินการของบริษัทในหัวข้อ 2 “การบริหารจัดการความเสี่ยง” 

9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไม่มี –

9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการพจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2563 ได้แต่งตัง้ บรษิทัตรวจสอบภายใน

ธรรมนติ ิจ�ากดั ให้ปฏบิตัหิน้าทีเ่สมอืนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัประจ�าปี 2564 ซึง่ บรษิทัตรวจสอบภายในธรรมนติิ 

จ�ากัด ได้มอบหมายให้นางสาวศมจรยี ์แก้วขอมด ีต�าแหน่งกรรมการบรหิาร เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจ

สอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิาณาคณุสมบตัขิอง บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั และ นางสาวศมจรย์ี แก้วขอมดี 

แล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เนือ่งจากมปีระสบการณ์ในการตรวจ

สอบภายในมากกว่า 10 ปี และมีการเข้าอบรมเก่ียวกับการตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้ง บริษัทตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จ�ากัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ
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ส�าหรับการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนมุตัแิผนการตรวจสอบประจ�าปีของผู้ตรวจสอบภายใน 

ซึง่ผูต้รวจสอบภายในจะท�าการตรวจสอบระบบการปฏิบตังิานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ สลับหมนุเวยีนกนัไปเพือ่

รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการด�าเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส 

9.1.4 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

เน่ืองจากผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิทัได้อย่างเหมาะ

สมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทก�าหนด บริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Unit) ของบรษิทัโดยเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นางสาว ธนพร เอบิสริสิขุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละเลขานกุารคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบตดิต่อประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

ส่วนการก�ากับดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการรบัผดิชอบโดยแต่ละฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง และบรษิทั

ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารระบบรวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เพื่อท�าเป็นระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งมีกระบวนการ

ตรวจสอบ และติดตามเอกสารต่างๆเพื่อน�ามาเก็บเป็นฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทันเวลา 

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน เอกสารแนบ 6 ”รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” และเอกสาร

แนบ 8 “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” 

9.2 รายการระหว่างกัน
9.2.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม : นางปัทมา เล้าวงษ์

ความสัมพันธ์กับบริษัท : กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 ส.ค. 63) : ร้อยละ 24.36

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ : บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นส�าหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บ

วัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ 

รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน 

อัตราค่าเช่า : 1.20 ล้านบาท/ปี

ระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ก�าหนดช�าระเงินค่าเช่า : ทุกวันที่ 5 ของเดือน

ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินเนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

 

9.2.2 เหตุผลและความจ�าเป็นที่ท�าให้เกิดรายการระหว่างกัน

รายการเช่าท่ีดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบที่เตรียมส�าหรับใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของ

บริษัท ท�าให้ต้องการพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบส�าหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงพื้นที่ส�าหรับเก็บวัตถุดิบภายใน

บริเวณโรงงานในปัจจบุนัมไีม่เพยีงพอ และการทีท่ีด่นิทีเ่ช่าตดิกบัทีต่ัง้ของโรงงานของบรษิทัท�าให้สะดวกในการขนย้ายวตัถดุบิ

เข้าโรงงาน ซึง่จะท�าให้บริษทัประหยดัต้นทนุในการขนส่งเคลือ่นย้ายวตัถดุบิมากกว่าการเช่าทีด่นิอืน่ในละแวกใกล้เคยีง รายการ

เช่าที่ดินต่อปี มีมูลค่ารวม 1.20 ล้านบาท 
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9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลกัการแล้ว บรษิทัจะไม่ท�ารายการระหว่างกนักบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่จะเป็นการ

ท�ารายการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะ

ต้องได้รับการอนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่าง

ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ส�าหรับรายการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น บริษัทได้ก�าหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะ

กรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งจะต้องเป็นรายการที่ด�าเนินการตามปกติทางการค้า 

โดยใช้นโยบายราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดของธรุกจิ ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง และ 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน นอกจากรายการที่ได้เปิดเผยแล้ว บริษัทยังไม่มีรายการระหว่างกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

9.2.4 ราคาประเมินประกอบการท�ารายการระหว่างกัน

การก�าหนดมูลค่าของค่าเช่าที่ดิน ท�าโดยการเปรียบเทียบราคาตลาดจากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระจ�านวน 2 ราย 

ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 โดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ

มคีณุสมบตัใินวชิาชพีทีเ่หมาะสมและมปีระสบการณ์ในการประเมนิราคาทรพัย์สนิประเภทดงักล่าว อกีทัง้ได้รบัการเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่ผูป้ระเมนิอสิระใช้วธิปีระเมนิเปรยีบเทยีบสดัส่วนค่าเช่า 

ตลาดต่อราคาตลาดที่ดิน จากนั้นผู้ให้เช่าได้เลือกราคาต�า่สุดจาก 2 ราคาดังกล่าวและให้ส่วนลดอีกจ�านวนหนึ่งแก่บริษัท

ทัง้นีร้ายการระหว่างกันทีเ่กิดข้ึนได้ผ่านการพจิารณาถงึความสมเหตสุมผลของราคา และการท�ารายการจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน



10. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และงบ

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัตามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ

สอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่เคยอยู่ในส�านักงานเดียวกับข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเม่ือจัดท�าแล้ว 

และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า

ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด 

ต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้น

แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่า 

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู ่

ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสม

เหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ 

งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก 

การทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก

ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ 

ให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของบรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวาม 

ไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถงึการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของ

ข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคัญในระบบการควบคมุภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็น 

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล 

ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า 

ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุด  ในการตรวจสอบงบ

การเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญ ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า

พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุล

ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9919

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรพัย ์

หมายเหต ุ  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 57,655                 12,683                 
เงนิลงทนุระยะสัน้ 7 517,090               157,165               
ลูกหน้ีการคา้ 8 403,172               456,560               
สนิคา้คงเหลอื 9 926,455               633,344               
ภาษมีลูคา่เพิม่รอรบัคนื 11,930                 10,546                 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 20,499                 22,800                 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,936,801             1,293,098             

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใช้ 10 36,694                 36,502                 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 11 60,416                 59,780                 
ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 12, 14 1,173,084             1,070,820             

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 12,856                 12,252                 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 448                     432                     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,283,498             1,179,786             

รวมสินทรพัย ์ 3,220,299             2,472,884             

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(                                            ) (                                            )

พนับาท

งบการเงนิฉบบัน้ีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่_______ เมื่อวนัที ่_______________________

บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 13 371,590            141,603            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 372,817            312,485            
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 1,854               3,301               

(2562 : หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)
เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 59,660              6,360               
ค่านายหน้าคา้งจ่าย 37,016              28,882              
ค่าขนสง่คา้งจ่าย 37,288              19,279              
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 67,624              38,607              
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น 47,596              29,262              
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 17 8,639               6,990               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,004,084          586,769            

หน้ีสินไม ่หมุนเวียน
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า (2562 : หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ) 14 3,108               -                   
หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 15 57,576              54,350              

รวมหน้ีสินไม ่หมุนเวียน 60,684              54,350              

รวมหน้ีสิน 1,064,768          641,119            

พนับาท

บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)118



บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหต ุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ - หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
    ทนุจดทะเบยีน 535,506,333 หุน้ 16 535,506              535,506              
    หุน้ทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 535,506,333 หุน้ 16 535,506              535,506              
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 55,091               55,091               
กําไรสะสม
   - จดัสรรเพื่อสาํรองตามกฎหมาย 18 53,641               53,641               
   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,511,293           1,187,527           

รวมส่วนของผ ู้ถือหุ้น 2,155,531           1,831,765           

รวมหนี้สินและส่วนของผ ู้ถือหุ้น 3,220,299           2,472,884           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

พนับาท

ครัง้ที ่_______ เมื่อวนัที ่_______________________
งบการเงนิฉบบัน้ีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563 119



บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหต ุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 20, 24 3,973,381      3,255,959      
ตน้ทุนขายและบรกิาร 24, 25 (3,003,300)     (2,588,868)     
กาํไรข ัน้ต้น 970,081        667,091        
รายไดอ้ืน่ 21 244,285        175,637        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,214,366      842,728        
ค่าใชจ้า่ยในการขายและการจดัจาํหน่าย 25 (243,402)        (179,091)        
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 25 (197,016)        (172,152)        
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 15 -               (14,054)         
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 773,948        477,431        
ตน้ทุนทางการเงนิ (8,200)           (13,652)         
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 765,748        463,779        
ภาษเีงนิได้ 22 (147,037)        (88,580)         
กาํไรสาํหรบัปี 618,711        375,199        

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี
รายการที่จะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่ว้ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษี 15 (426)             -               
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 618,285        375,199        

กาํไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน

กาํไร (บาทต่อหุน้) 1.16             0.70             
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 535,506,333   535,506,333   

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ 4

พนับาท

บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม   

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน:
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 765,748           463,779           
รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ

ได ้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน:
คา่เสือ่มราคา 64,406             60,196             
ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (12,680)            872                 
สาํรองหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 3,696              17,612             
กําไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (636)                -                 
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ 1,428              993                 
โอนกลบัรายการภาระหน้ีสนิ -                 (934)                
ขาดทุน (กําไร) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในเงนิลงทุนระยะสัน้ 54                  (48)                 
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ (1,079)             (1,430)             
ดอกเบีย้จ่าย 8,200              13,652             

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 829,137           554,692           
สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ 49,928             (26,178)            
สนิคา้คงเหลอื (293,111)          247,027           
ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื (1,384)             12,756             
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,301              (5,429)             
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (16)                 -                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 59,861             164,004           
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 53,794             (7,126)             
คา่นายหน้าคา้งจ่าย 8,129              (36,646)            
คา่ขนสง่คา้งจ่าย 18,009             2,893              
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่น 18,357             (9,868)             
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 532                 423                 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,040)             (4,799)             

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน 742,497           891,749           

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 6

พนับาท

บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม
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บริษทั สหมิตรถงัแกส๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

2563 2562

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน (ต่อ) 742,497           891,749           
จ่ายดอกเบีย้ (5,847)              (11,913)            
จ่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ จ่าย (719)                (572)                
จ่ายภาษเีงนิได้ (117,799)          (117,891)          

เงินสดสทุธิได ้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 618,132           761,373           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ (2,351,472)        (1,406,800)        
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ 1,992,572         1,341,837         
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (192)                (213)                
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย์ 707                 33                   
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (161,550)          (55,497)            

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (519,935)          (120,640)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 246,109           (401,384)          
จ่ายชําระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (5,932)              (1,367)              
จ่ายเงนิปันผล (293,402)          (304,408)          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (53,225)            (707,159)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 44,972             (66,426)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 12,683             79,109             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 57,655             12,683             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด :

- ซื้อยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่า 3,295               -                  
- รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 3,959               -                  

____________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ
(                                            ) (                                            )

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 7

พนับาท

บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จ�ากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที	่31	ธันวาคม
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1. ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) “บรษิทั” เป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย โดยมสี�านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 

92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

บรษัิทได้รับการจดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากัดในประเทศไทยและจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่วนัที่ 

3 ธันวาคม 2534

ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นางปัทมา เล้าวงษ์ (ถือหุ ้นร้อยละ 19.60) และ นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ 

(ถือหุ้นร้อยละ 10.15) 

บริษทัด�าเนนิธรุกิจเก่ียวกับการผลติถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวและถงัทนความดนัชนดิต่างๆ จ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

และให้บริการรบัซ่อมและตรวจสอบคณุภาพถงั นอกจากนีบ้รษิทัยงัมบีรกิารเกีย่วเนือ่งในการรบัซ่อมและตรวจสอบคณุภาพ

ถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศก�าหนด

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงนิน้ีได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏิบตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภา

วชิาชพีบญัชฯี และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท�าและน�า

เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดท�าเป็นทางการเป็นภาษา

ไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จัดท�าขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

บริษัทได้จัดท�างบการเงินขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

การจดัท�างบการเงนิให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ 

การเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญ

ต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานและแนวปฏิบตัทิางบญัชีทีป่ระกาศใช้ใหม่และมกีารเปล่ียนแปลง

ที่เริ่มในหรือวันที่ 1 มกราคม 2563
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 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม “เครื่องมือทางการเงิน” 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32   การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใิน

      หน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การช�าระหนีส้นิทางการเงนิด้วยตราสารทนุ

โดยมีการก�าหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการ

เงินและหนี้สินทางการเงิน วิธีการค�านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยงแทนการใช้มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี

ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่เคยมีผลบังคับใช้

ผูบ้รหิารของบรษิทัได้ประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่เครือ่ง

มือทางการเงินต่องบการเงิน ดังนี้

1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบ่งการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าเป็น 3 วิธี 

ได้แก่ (1) วธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย (2) วธิมีลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ และ (3) วธิมีลูค่า

ยตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ตามลักษณะโมเดลธรุกจิของบรษิทัในการบรหิารจดัการ

สนิทรพัย์ทางการเงนิ และตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ ๆ  

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย การค�านวณดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้อง

ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุน 

สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทนุต้องวดัมลูค่าด้วยวธิมีลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ 

โดยบรษิทัเลอืกรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ด้วยวธิมีลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อื่นได้ โดยไม่สามารถโอนไปเป็นก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ให้ค�านวณ

ดอกเบีย้จ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยใช้วธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิและบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

หนี้สินอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้น

สัญญาอนุพันธ์ท่ีใช้ส�าหรับการบัญชีป้องกันความเส่ียง จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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การจดัประเภท การวดัมลูค่าภายใต้มาตรฐานเดมิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 รวมถงึการกระทบยอดมลูค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

พันบาท

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รายการ มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือ

ขาดทุน

ราคาทุน 

ตัดจ�าหน่าย - สุทธิ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,683 - 12,683

เงินลงทุนระยะสั้น 157,165 157,165 -

ลูกหนี้การค้า 456,560 - 456,560

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 36,502 - 36,502           

 รวม 662,910 157,165 505,745

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 141,603 - 141,603

เจ้าหนี้การค้า 312,485 - 312,485

หนี้สินตามสัญญาเช่า 3,301 - 3,301

 รวม 457,389 - 457,389

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

โดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน 

โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้มข้ีอบ่งชีห้รอืเกดิเหตกุารณ์ด้านเครดติขึน้ก่อน และก�าหนดให้ใช้ดลุยพนิจิ

ในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน�า้หนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม 

การประเมินรูปแบบใหม่นี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่านั้น

บริษทัได้ประเมนิการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 โดยพจิารณาตาม

รายละเอียดดังนี้

- ลูกหนี้การค้า ได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส�าหรับลูกหนี้ทั้งหมด
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อย่างไรก็ตาม การน�ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระ

ทบที่เป็นสาระส�าคัญกับงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า”

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรบัรูส้ญัญาเช่า 

แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรือ่ง “สญัญาเช่า” รวมถงึการตคีวามมาตรฐานที่

เกีย่วข้องกบัสญัญาเช่าอกี หลายฉบบั มาตรฐานฉบบัใหม่ได้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์

ในการรบัรูสิ้ทธกิารใช้สินทรพัย์และหนีส้นิตามสัญญาเช่าส�าหรบัสญัญาเช่าทกุสัญญา

ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะส้ันซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 

12 เดือน หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า และให้แนวปฏิบัติทางบัญชี

เพิ่มเติมในหลายเรื่อง

ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การบัญชี

ส�าหรับผู้ให้เช่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�าคัญ

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้

จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปโดย บริษัทรับรู้ค่าเส่ือมราคา

ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า แทนการรับรู้ค่า

ใช้จ่ายจากสัญญาเช่า

ส�าหรับจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซึ่ง

สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า (low-value assets) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร

ขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น

บริษัทใช้วิธีผ่อนปรนโดยจะรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ 

วันท่ีน�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก ซึ่งวิธีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมาของก�าไรสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบใหม่
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การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

พันบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 900

บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ 3,600

 รวม 4,500

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (541)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ 3,959

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,301

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 7,260

ประกอบด้วย

- ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 4,364

- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 2,896

 รวม 7,260

2.2.3 ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 

1 มกราคม 2563 ดังนี้ 

พันบาท

ตามนโยบายการบญัชีเดมิ

รายการปรับปรุง

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,070,820 3,959 1,074,779

หนี้สินหมุนเวียน

หนิ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3,301 1,063 4,364

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า     - 2,896 2,896
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือวันที่ 1 มกราคม 2564

2.3.1 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรือ่ง การน�าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่8 เรือ่ง นโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มีการปรับปรุงค�านิยามของ ”ความมีสาระส�าคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการน�าความมีสาระส�าคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้น

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังท�าให้มีการปรับปรุง TFRS ฉบับอื่น ได้แก่ 

TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

- เพิ่มทางเลือกให้กับกิจการในการท�า “การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)” 

เพื่อประเมินว่ารายการที่ซื้อมานั้นเป็นสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ

- มกีารปรบัปรงุค�านยิามของ “ธรุกจิ” ใหม่ ซึง่ก�าหนดให้การได้มาซึง่ธรุกจิต้องรวมถงึข้อมลูปัจจยัน�าเข้า 

และกระบวนการทีส่�าคญัเป็นอย่างน้อยซึง่เมือ่น�ามารวมกันมส่ีวนอย่างมนียัส�าคญัท�าให้เกดิความสามารถ

ในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงค�านิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและ

บริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

2.3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มกีารปรบัเปลีย่นข้อก�าหนดการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความ

ไม่แน่นอนทีเ่กิดจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อ้างองิ เช่น อตัราดอกเบีย้อ้างองิทีก่�าหนดจากธรุกรรมการกูย้มื 

(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี ้การปรบัปรงุได้ก�าหนดให้กจิการให้ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

2.3.4 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค�านิยามของสินทรัพย์และหน้ีสิน และเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์และ

หนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

- การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน
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นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมัดระวัง และ

ความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดท�าข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดท�าให้มี

การปรบัปรงุการอ้างองิกรอบแนวคดิใน TFRS หลายฉบบั ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 

TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�า่เสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทกุประเภท (ซึง่ไม่มข้ีอจ�ากดัในการใช้)และ

เงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุม่เกนิสามเดอืน และพร้อมทีจ่ะเปลีย่นเป็นเงนิสดทีแ่น่นอนเมือ่ครบก�าหนด 

ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท 

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญเกี่ยว

กบัการออกเสยีงในบรษิทั ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทั ทีม่อี�านาจในการวางแผนและก�าหนดทิศทาง

การด�าเนินงานของบริษัท

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต -  วิธีราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) 

 วัตถุดิบและอื่นๆ   -  วิธีราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงและเข้าก่อน - ออกก่อน)

มลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบั หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิ หกัด้วยต้นทนุส่วนเพิม่ทีจ่ะผลติให้แล้วเสรจ็ 

(ส�าหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย

ต้นทนุในการซ้ือสนิค้าประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้สินค้านัน้ หกัด้วยส่วนลดและอืน่  ๆ

(ถ้ามี)

ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และ 

โสหุ้ยการผลิต ซึ่งปันส่วนตามขั้นตอนการผลิต

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส�าหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้า เม่ือสินค้าเคล่ือนไหวช้า 

หรือเมื่อเสื่อมคุณภาพ
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจ�านวนเทียบเท่าเงินสดในการท�าให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถาน

ที่หรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามท่ีประสงค์ ส�าหรับการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานร่วม

กับอุปกรณ์ให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจาก

กันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญ 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่าย

กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้/ ค่าใช้จ่ายอื่นในก�าไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า

ต้นทนุของรายการนัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื ชิน้ส่วนทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ�าหน่ายตามมลูค่าตามบญัช ีต้นทนุทีเ่กดิขึน้ใน

การซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเส่ือมราคา ค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยน

แทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ ค�านวณโดยวิธเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40

เครื่องจักรและอุปกรณ์  3 - 20

เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 10

ยานพาหนะ 5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมลูค่าคงเหลอื ถกูทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัช ีและปรบัปรงุ

ตามความเหมาะสม

การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี

ข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับ

รู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ 

หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ

การใช้ในอนาคต ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ารายการ และวัดมูลค่าภายหลังการ

รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะบนัทกึรวมในมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์กต่็อเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัจะได้รบั

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากต้นทนุนัน้ และสามารถวดัราคามลูค่าต้นทนุได้อย่างน่าเชือ่ถอื ต้นทนุในการซ่อมแซม

และบ�ารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น

สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุส�าหรับช่วง

เวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดย

ใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจ�านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายช�าระ 

ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นและประมาณการ

ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส�าหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง 

หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่ก�าหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)132
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หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ ณ วันที่สัญญา

เช่าเริ่มมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถก�าหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้น 

ไม่สามารถก�าหนดได้ บริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายช�าระคงที่ รวมถึงการจ่ายช�าระคงที่โดยเนื้อหา

- การจ่ายช�าระค่าเช่าผนัแปรทีข้ึ่นอยูก่บัดชันหีรอือตัรา ซึง่การวดัมลูค่าเริม่แรกใช้ดชันหีรอือตัรา ณ วนัทีสั่ญญาเช่าเริม่มผีล

- จ�านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

- ราคาใช้สทิธเิลอืกซือ้ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลทีบ่รษิทัจะใช้สทิธเิลอืกซือ้นัน้ โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่า

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ

- การจ่ายช�าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะยกเลิกสัญญาเช่า

ในการใช้วิธีราคาทุน บริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษัทจะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้โดยใช้วธิเีส้นตรงนบัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุอายกุารใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้หรอืวนัสิน้

สดุอายสุญัญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน อย่างไรกต็าม หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรพัย์อ้างองิให้แก่

บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ บริษัทต้อง

คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง 

อายกุารใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้พจิารณาโดยใช้หลกัการเดยีวกนักบัการพจิารณาอายกุารใช้ประโยชน์ของทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ 

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระในอนาคต ซึ่งอาจ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการก�าหนดการจ่ายช�าระเหล่านั้น

- การเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

- บริษัทเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้

จ�านวนเงินของการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตาม

สัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จ�านวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในก�าไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต�า่

บริษัทอาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่

มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�า่ บริษัทรับรู้การจ่ายช�าระตามสัญญา

เช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายงานประจ�าปี 2563 133



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

นโยบายการบัญชีที่ใช้หลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่ายานพาหนะ ซึง่พจิารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทัง้หมดได้โอนให้บรษิทั จะถกูจดัเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิจะถกูบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูค่ายตุธิรรมสทุธขิองสินทรพัย์

ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า โดยจ�านวนเงนิทีต้่องจ่าย

จะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ�านวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้อง

จ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ

ของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น  

การเช่าสนิทรพัย์ โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยูก่บัผู้ให้เช่า จะถกูจดัเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน 

การช�าระเงนิภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จะถกูบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจากการยกเลกิสญัญาเช่าด�าเนนิงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบีย้ปรบัทีต้่องจ่ายให้ผูใ้ห้เช่าจะถกูบนัทกึ

เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดอื่น

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอ�านาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

ในกรณทีีส่ญัญาทีใ่ห้สทิธลิกูค้าในการคนืสนิค้า รายได้จะรบัรูใ้นจ�านวนท่ีมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ

ไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนียัส�าคญัของรายได้ทีร่บัรูส้ะสม ดงันัน้ รายได้ทีร่บัรูจ้ะปรบัปรงุด้วยประมาณการรบัคนืสนิค้า

ซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต 

รายได้จากการให้บริการขนส่งรับรู้ตลอดช่วงเวลา ต้นทุนบริการรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

เงินตราต่างประเทศ

รายการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานโดยใช้อตัราแลก

เปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิและทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่วดัมลูค่าตามเกณฑ์ราคาทนุเดมิ แปลงค่าเป็นสกลุเงนิ

ที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 
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ภาษีเงินได้

การค�านวณภาษีเงนิได้นติบิคุคลตามประมวลรษัฎากร ค�านวณขึน้จากก�าไรหลงัจากบวกกลบัด้วยค่าใช้จ่าย ซึง่ไม่สามารถ

ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษี และหักด้วยรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อก�าหนดในประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระจากก�าไรที่ต้องเสียภาษีหรือที่จะใช้สิทธิเรียกร้องทางภาษีได้จากก�าไร

หรือขาดทุนประจ�าปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงรวม

รายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์และหนี้

สินและจ�านวนที่ใช้เพื่อการค�านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่าง

ชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูทบทวน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บรษัิทและพนกังานของบรษิทัได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีตามโครงการสมทบเงนิ ซ่ึงพนกังานต้องจ่ายสะสมและ

บรษัิทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทั เงนิทีบ่รษิทัจ่าย

สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันท่ีให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�าระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการ

เพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จ�านวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะ

ถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�านวนสิทธิซ้ือหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจ�านวนที่เดิมเคย

รับรู้ตามจ�านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ได้รับสิทธิ ส�าหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่

เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและ

ไม่มีการปรับปรุงส�าหรับผลต่างระหว่างจ�านวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง
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ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บรษัิทแสดงก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัหุน้สามญั ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรอืขาดทนุของ ผู้ถอืหุน้ 

สามัญของบริษัท ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี 

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล

ส่วนงานด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานทีร่ายงานต่อผูม้อี�านาจตัดสนิใจสงูสดุในการด�าเนนิงานจะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากส่วน

งานด�าเนนิงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ด้รบัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล บรษิทัน�าเสนอส่วนงานตามภูมศิาสตร์เป็น

รูปแบบหลักในการรายงาน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์     

ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว 

เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก�าหนดของสัญญาของ

เครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอน

ไปและบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

บรษัิทตดัรายการหนีส้นิทางการเงนิกต่็อเมือ่ได้มกีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหนีส้นินัน้แล้ว มกีารยกเลกิภาระผกูพนันัน้ 

หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย (1) วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

(2) มลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (FVOCI) หรอื (3) มลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ (FVTPL) ตามเกณฑ์ 

ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้ 

- แผนการด�าเนินธุรกิจ (Business model) ของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

- ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
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รายได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับสนิทรพัย์ทางการเงนิแสดงเป็นก�าไรหรอืขาดทนุในต้นทนุทางการเงนิ รายได้ทางการเงนิ หรอื 

รายการทางการเงินอื่น ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

สนิทรพัย์ทางการเงนิ (ทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ) จะรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกด้วยมลูค่ายตุธิรรม

บวกหรือหกัด้วยต้นทนุการท�ารายการซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการได้มาซึง่สนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ ส�าหรบัสินทรพัย์ทางการ

เงนิทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรือขาดทนุ บรษิทัจะรบัรูต้้นทนุการท�ารายการทีเ่กีย่วข้องเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทุน

บริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- บรษัิทถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ตามแผนการด�าเนนิธรุกจิทีม่วีตัถปุระสงค์การถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนิเพือ่

รับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

- ข้อก�าหนดตามสัญญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นการจ่ายเพยีงเงนิต้นและดอกเบีย้จากยอด

คงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใช้วธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิและต้องมกีารประเมนิการด้อยค่า โดยบนัทกึ

ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ 

เพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว รวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสาร

ทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงิน

ที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช�าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ 

ตราสารหนีท้ีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่ายและ FVOCI (ถ้าม)ี วธิกีารประเมนิการด้อยค่าทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัความเป็น

สาระส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

บรษิทัจะจดัประเภทเครือ่งมอืทางการเงนิทีบ่รษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหนีส้นิทางการเงนิหรอืตราสารทนุโดยพจิารณาจากภาระ

ผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
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บรษัิทวดัมลูค่าเริม่แรกของหนีส้นิทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมและปรบัปรงุด้วยต้นทนุการท�ารายการซ่ึงเกีย่วข้องโดยตรง

กับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย โดยค�านวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรหรือขาดทุน (FVTPL)

นโยบายการบัญชีที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เงินลงทุนระยะสั้น

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซ่ึงถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ วันที่รายงาน 

การจ�าหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่บริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงินลงทุนที่

ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้

สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบก�าหนด

ไถ่ถอนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้รับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิท่ีได้รับจ�านวนเงินของส่ิงตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะ

มีสิทธิได้รับจ�านวนเงินของสิ่งตอบแทน จ�านวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 

 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: 

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู) ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบการเงนิข้อ 4 ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนีแ้ละ 

ความสามารถในการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี  
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การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน

ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้มูลค่ายุติธรรม

เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

อย่างเดียวกัน

- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคาอื่น) 

ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลในตลาดที่ใช้อ้างอิงได้ 

(ข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงได้)

4. ประมาณการทางการบญัชทีีส่�าคญั ขอ้สมมตฐิาน การใชด้ลุยพินจิ และการจดัการความเสีย่งในสว่นของทนุ

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

4.1.1 รายได้

บริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป เพื่อประเมินสิทธิของคู่

สัญญาและภาระที่ต้องปฏิบัติแต่ละฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ต้องส่งมอบ โดยบริษัทแยก

รายได้จากการขายถังแก๊สปิโตรเลยีมเหลวและถงัทนความดนัชนดิต่างๆ รบัรูร้ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 

และบรษิทัยงัมรีายได้จากการบรกิารเกีย่วเนือ่งในการรบัซ่อม และให้บรกิารขนส่งตามทีลู่กค้าก�าหนดรบั

รู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

4.1.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการด้วยวิธีอย่างง่ายโดยใช้

ตารางการตัง้ส�ารอง ซึง่วธิดีงักล่าวมกีารน�าข้อมลูผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้ในอดตี การปรบัปรงุปัจจยัทีม่คีวาม

เฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาด

การณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

4.1.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิมลูค่า

ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว โดยใช้เทคนคิและแบบจ�าลองการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรท่ี

ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบเคียงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยค�านึงถงึความเส่ียงทางด้านเครดติ 

สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า

ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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4.1.4 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

บริษัทประมาณค่าเผื่อลดมูลค่าส�าหรับสินค้าหมุนเวียนช้า และเสื่อมคุณภาพเพื่อรับรู้การด้อยค่าของ

สินค้าคงเหลือ โดยจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

4.1.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใช้งานและมลูค่าคงเหลือของอาคารและอปุกรณ์ และโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ของบรษิทั โดยจะทบทวนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายเมือ่อายกุารใช้งานและมลูค่าคงเหลอื 

มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในอดีต หรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เส่ือมสภาพหรือไม่ได้

ใช้งานอีกต่อไป

4.1.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพีอ่การลงทนุ ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบ

ราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

4.1.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงต�่า

กว่าทุนอย่างมีสาระส�าคัญ หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระส�าคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับ     

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.1.8 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

ซึง่ข้อสมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบด้วย อตัราคดิลด จ�านวนเงนิเดอืนทีค่าดว่าจะเพิม่

ขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลัง

การเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.1.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการท�าก�าไรทาง

ภาษีในอนาคตของบริษัทที่น�ามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น 

ผูบ้รหิารต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลกระทบของกฎหมายหรอืข้อจ�ากดัทางด้านเศรษฐกจิหรอืความ 

ไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

4.1.10 สัญญาเช่า

การก�าหนดอายุสัญญาเช่า

บรษิทัใช้ดลุยพนิจิในการก�าหนดความเป็นไปได้ในการใช้สทิธใินการยกเลกิหรอืขยายอายใุนการก�าหนด

อายุของสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท�าให้เกิดสิ่งจูงใจใน

ทางเศรษฐกิจในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
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การก�าหนดอัตราคิดลด

อตัราคดิลดถูกใช้ในการค�านวณหนีส้นิตามสญัญาเช่าซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหากระบไุด้ 

หรืออัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มหากไม่ระบุ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ากรณีเป็นสัญญาเช่าซื้อ

และใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มส�าหรับสัญญาเช่าอื่นๆ อัตราดอกเบ้ียที่บริษัทประมาณการใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนได้เสียอืน่ เพือ่ด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุทีเ่หมาะสม 

เพื่อลดต้นทุนของทุน

ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู ้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรือ 

ขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้ 

5. รายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีบางรายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้นและ/ 

หรือกรรมการร่วมกัน ดังน้ัน งบการเงินน้ีจึงแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับ

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบางกรณีอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัทีส่�าคัญ ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

นโยบายราคา
พันบาท

2563 2562

ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญา - 1,200

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

  ผลประโยชน์ปัจจุบัน 86,941 73,863

  ส�ารองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

- ต้นทุนบริการ 478 476

- ต้นทุนทางการเงิน 425 399

- ต้นทุนบริการในอดีต - 2,985

- ก�าไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (906) -

 รวม 86,938 77,723
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

พันบาท

2563 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า 2,896 -

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (1,507) -

สุทธิ 1,389 -

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 19,888 19,891

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 
พันบาท

2563 2562

เงินสด 165 177

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 28,264 5,589

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 9,226 6,917

ตั๋วแลกเงิน 20,000 -

 รวม 57,655 12,683

ตั๋วแลกเงินอายุไม่เกิน 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 2.00 ต่อปี

7. เงินลงทุนระยะสั้น

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 157,165 90,724

บวก ลงทุนเพิ่ม 2,351,472 1,406,800

หัก จ�าหน่ายออก (1,991,493) (1,340,407)

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนระยะสั้น (54) 48

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 517,090 157,165
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บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุน 

ดงักล่าวไม่มข้ีอจ�ากดัในการเบกิถอนและถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรม ผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มลูค่ายตุธิรรมเป็นราคาอ้างองิโดยผูจ้ดัการกองทนุ ซึง่ค�านวณมาจากมูลค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุทีถ่อืโดยกองทนุ (ระดบั 2)

8. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ มีดังนี้

พันบาท

2563 2562

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 321,854 350,352

เกินก�าหนดช�าระ :

น้อยกว่า 3 เดือน 57,469 106,208

มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 23,840 -

มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 9 -

  รวม 403,172 456,560

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 0 - 90 วัน

9. สินค้าคงเหลือ

พันบาท

2563 2562

วัตถุดิบและอื่นๆ 594,228 340,557

วัตถุดิบระหว่างทาง 164,999 188,887

สินค้าระหว่างผลิต 59,311 50,730

สินค้าส�าเร็จรูป 108,573 53,826

 รวม 927,111 634,000

หัก ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า (656) (656)

 สุทธิ 926,455 633,344
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10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินฝากประจ�าและเงินฝากออมทรัพย์จ�านวนรวม 36.69 ล้านบาท และ 

36.50 ล้านบาท ตามล�าดับ ท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้เนื่องจากได้น�าเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันให้แก่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็น

ผู้ออกหนังสือค�้าประกันเพื่อบริษัทส�าหรับการใช้สาธารณูปโภค การปฏิบัติตามสัญญาขายสินค้า และเป็นหลักประกัน

ส�าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

พันบาท

2563 2562

ที่ดิน 36,040 35,200

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24,376 24,580

  รวม 60,416 59,780

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท 

รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มรีายการเปล่ียนแปลงของอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ดงัต่อไปนี้

  
พันบาท

2563 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 59,780 59,780

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมส�าหรับปี 636 -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 60,416 59,780

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกประเมินราคาโดยเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก 

ซึง่มคีณุสมบตัใินวชิาชพีทีเ่หมาะสมและมปีระสบการณ์ในการประเมนิราคาทรพัย์สนิประเภทดงักล่าว และได้รบัการเหน็

ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ การประเมนิโดยผู้ประเมนิมลูค่าอสิระจะท�าอย่าง

น้อยทกุ 3 ปี หรอืขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของเมือ่ผูบ้รหิารพจิารณาว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส�าคญัในมลูค่ายตุธิรรม 

ในระหว่างปี 2563 มีก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจ�านวน 0.64 ล้านบาท ซึ่งมูลค่า

ยตุธิรรมดงักล่าวค�านวณจากผูป้ระเมนิราคาอสิระใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดของอสังหารมิทรพัย์ในบรเิวณข้างเคียงใกล้
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เคียงกับของบริษัท (ข้อมูลระดับ 2) บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในก�าไร

หรือขาดทุนส�าหรับปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวนเงิน 58.82 ล้านบาท (2562: 58.18 ล้านบาท)  

ติดภาระค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13, 26 และ 27 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

พนับาท

ทีด่นิและ
ส่วน

ปรบัปรงุ

อาคารและ
ส่วน

ปรบัปรงุ

เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์

เครือ่ง
ตกแต่ง

ตดิตัง้และ
เครือ่งใช้
ส�านกังาน

ยานพาหนะ

เครือ่งจกัร
ระหว่าง

ตดิตัง้และ
งาน

ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ

1 มกราคม 2562 308,374 491,551 897,991 39,784 53,889 25,715 1,817,304

ซือ้เพิม่ - 17 5,900 790 - 48,790 55,497

จ�าหน่าย / ตดัจ�าหน่าย - - (1,821) - - - (1,821)

โอนเข้า / (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

ซือ้เพิม่ - 2,586 20,807 1,625 3,641 136,186 164,845

รายการปรบัปรงุจากการน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มา
ปฏบิตัใิช้ (หมายเหตุฯ ข้อ 2) 3,959  -  - - - - 3,959

จ�าหน่าย / ตดัจ�าหน่าย -  - (26,904) (374) (154) - (27,432)

โอนเข้า / (โอนออก) 8,905 34,109 35,991 57 - (79,062) -

31 ธันวาคม 2563 328,170 535,015 970,383 41,882 57,376 79,526 2,012,352

ค่าเสือ่มราคาสะสม

1 มกราคม 2562 33,463 217,389 407,139 34,965 47,803 - 740,759

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี 1,133 12,868 42,121 1,502 2,572 - 60,196

ค่าเสือ่มราคาสะสมส่วนทีจ่�าหน่าย 
/ ตดัจ�าหน่าย - - (795) - - - (795)

31 ธันวาคม 2562 34,596 230,257 448,465 36,467 50,375 - 800,160

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี 2,954 13,280 43,730 1,441 3,001 - 64,406

ค่าเสือ่มราคาสะสมส่วนทีจ่�าหน่าย  
/ ตดัจ�าหน่าย - - (24,770)    (374)     (154)   - (25,298)   

31 ธันวาคม 2563 37,550 243,537 467,425 37,534 53,222 - 839,268
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พนับาท

ทีด่นิและ
ส่วน

ปรบัปรงุ

อาคารและ
ส่วน

ปรบัปรงุ

เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์

เครือ่ง
ตกแต่ง

ตดิตัง้และ
เครือ่งใช้
ส�านกังาน

ยานพาหนะ

เครือ่งจกัร
ระหว่าง

ตดิตัง้และ
งาน

ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มลูค่าสทุธติามบญัชี

31 ธนัวาคม 2562 280,710 268,063 492,024 4,107 3,514 22,402 1,070,820

31 ธันวาคม 2563 290,620 291,478 502,958 4,348 4,154 79,526 1,173,084

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี 2562

ต้นทนุขาย 52,874

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,322

  รวม 60,196

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี 2563

ต้นทนุขาย 55,809

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,597

  รวม 64,406

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเครื่องจักรบางส่วน ได้ถูกจดจ�านองเป็นหลักประกันส�าหรับวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

แห่งหนึ่ง ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13, 26 และ 27 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมสีนิทรพัย์ทีค่ดิค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู ่ซึง่มรีาคาทนุจ�านวน 

261.07 ล้านบาท และ 259.06 ล้านบาท ตามล�าดับ 

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

  
พันบาท

2563 2562

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ 371,590 141,603

  รวม 371,590 141,603

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารเป็นจ�านวนเงนิรวม 5,181 ล้านบาท (2562 : 5,181 ล้านบาท) 

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.00 - 2.40 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 1.55 - 2.66 ต่อปี) เงินกู้ยืม

จากธนาคารดังกล่าวมีการค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดิน รวมทั้งอาคารและเครื่องจักรของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน เงินฝากธนาคาร และโดยการจ�าน�าหุ้นของบริษัท ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ถือหุ้นและค�้าประกันส่วนตัวโดย

กรรมการของบริษัท
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14. หนี้สินตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัทจัดประเภทสิทธิการใช้ตามประเภทสินทรัพย์ไปยังที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

ที่ดิน ยานพาหนะ รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,959 3,301 7,260

ซื้อเพิ่ม  - 3,296 3,296

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (1,053) (2,319) (3,372)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,906 4,278 7,184

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสัญญาเช่า ส�าหรับยานพาหนะ และที่ดิน เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน 

โดยมีระยะเวลาผ่อนช�าระ 36 - 48 เดือน มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

2563 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า 4,962 3,301

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (1,854) (3,301)

 สุทธิ 3,108 -

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

2563 2562

ครบก�าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,121 3,408

ครบก�าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,442 - 

 รวม 5,563 3,408

บริษัทรับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจ�านวน 0.34 ล้านบาท (ปี 2562 : 0.30 ล้านบาท)
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15. หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

 
พันบาท

2563 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันส�าหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน 57,576 54,350

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 6,266 19,601

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 533 -

บรษัิทมภีาระผกูพนัตามข้อก�าหนดของกฎหมายแรงงาน ในการให้ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณแก่พนกังานตามสิทธแิละอายงุาน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

 
พันบาท

2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 54,350 39,547

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน : 

 - ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,696 3,558

 - ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,037 1,989

 - ต้นทุนบริการในอดีต   - 14,054

ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 533 -

ผลประโยชน์จ่าย (3,040) (4,798)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 57,576 54,350

เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2562 สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้ประกาศพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัที ่7 พ.ศ. 2562 ในราช

กจิจานเุบกษา ซึง่ให้สทิธแิก่ลกูจ้างทีท่�างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั 

กฎหมายฉบบัปรบัปรงุมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 และส่งผลให้ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานรวมถงึ

ต้นทุนบริการในอดีตในงบก�าไรขาดทุนปี 2562 เพิ่มขึ้นจ�านวน 14.05 ล้านบาท
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ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญมีดังนี้

2563 2562

อัตราคิดลด ร้อยละ 3.48 ต่อปี ร้อยละ 3.48 ต่อปี 

อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 5.0 ต่อปี ร้อยละ 6.0 ต่อปี

อายุที่จะเกษียณ 60 ปี 60 ปี

จ�านวนพนักงาน 414 คน 414 คน

ผลประโยชน์ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังนี้

พันบาท

2563 2562

ผล (ก�าไร) ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงของ

- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ (656) - 

- สมมติฐานทางการเงิน 1,189 -

  รวมรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 533 -

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลีย่นแปลงในแต่ละข้อสมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีอ่าจเป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

พันบาท

ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน์ ที่ก�าหนดไว้

2563 2562

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) (5,779) (5,778)

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) 6,713 6,726

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) 6,889 7,388

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) (6,015) (6,398)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี) (6,800) (7,311)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี) 7,881 8,560
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16. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ผูถ้อืหุน้ได้อนมุตัลิดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ�านวน 

898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจ�าหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จ�าหน่ายไม่ได้

จากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ว จ�านวน 898,972 หุ้น พร้อมกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

17. เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2563 จากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวด 

6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2563 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท ส�าหรบัหุน้สามญัจ�านวน 535,506,333 หุน้ 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 198.13 ล้านบาท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ถือหุ้นได้ลงมติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ทั้งนี้ในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทได้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท ส�าหรับหุน้สามญั

จ�านวน 535,506,333 หุ้น จ�านวนเงินรวม 128.52 ล้านบาท และในวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ส่วนที่เหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท 

เป็นจ�านวนเงินรวม 96.39 ล้านบาท

ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั มมีติ

เหน็ชอบอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรบังวด 6 เดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถินุายน 2562 

ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท ส�าหรบัหุน้สามญัจ�านวน 535,506,333 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้ส้ิน 129 ล้านบาท 

โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2562

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2562 ผูถ้อืหุน้มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิ

งานประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับงวด 

6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญ จ�านวน 535,506,333 หุ้น รวมเป็น

เงนิปันผลทัง้สิน้ 161 ล้านบาท เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2561 และบรษิทัมเีงนิปันผลจ่ายคงเหลือส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 177 ล้านบาท 

โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายคงเหลือ จ�านวน 5.28 ล้านบาท (2562 : 4.16 ล้านบาท) ซึ่งแสดง

ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
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18. ส�ารองตามกฎหมาย

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

ทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองดงักล่าว

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงาน

ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพพนักงาน เป็นจ�านวนเงิน 3.43 ล้านบาท (2562 : 3.45 ล้านบาท) 

20. รายได้

บริษัทมรีายได้จากการขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยถงัแก๊สปิโตรเลยีมเหลวและถงัทนความดนัชนดิต่าง ๆ  

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อม และให้บริการขนส่งตามที่ลูกค้าก�าหนด 

บรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูการจ�าแนกรายได้ตามภมูศิาสตร์ และแยกตามการรบัรูร้ายได้ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 ประกอบด้วย ดังนี้

พันบาท

รายได้จากการขาย บริการขนส่ง อื่นๆ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

เอเชีย 968,915 1,039,440 33,143 34,929 16,927 18,615 1,018,985 1,092,984

แอฟริกา 1,174,415 947,457 55,836 48,387 - - 1,230,251 995,844

อเมริกา 1,036,292 737,324 7,712 3,644 - - 1,044,004 740,968

อื่นๆ 666,731 422,625 13,410 3,538 - - 680,141 426,163

 รวม 3,846,353 3,146,846 110,101 90,498 16,927 18,615 3,973,381 3,255,959

รายได้แยกตามการรับรู้รายได้

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 3,846,353 3,146,846  -  - 16,927 18,615 3,863,280 3,165,461

- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง - - 110,101 90,498 - - 110,101 90,498

 รวม 3,846,353 3,146,846 110,101 90,498 16,927 18,615 3,973,381 3,255,959
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21. รายได้อื่น

รายได้อื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

พันบาท

2563 2562

รายได้จากการขายเศษซาก 170,410 140,735

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 62,789 24,390

รายได้จากบริการตรวจสอบคุณภาพถัง 3,123 3,525

ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 636 -

อื่นๆ 7,327 6,987

 รวม 244,285 175,637

22. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

พันบาท

2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14,198 13,101

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,342) (849)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12,856 12,252
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รายการเคลือ่นไหวในสนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มดัีงนี้

พันบาท

1 มกราคม 

2563

บันทึกเป็นรายได้/(รายจ่าย) 31 ธันวาคม 

2563งบก�าไรหรือขาดทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

จากรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2,231 (127) - 2,104

จากหนี้สินตามสัญญาเช่า - 579 - 579

จากหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 10,870 538 107 11,515

 รวม 13,101 990 107 14,198

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (849) 88 - (761)

จากสินทรัพย์สิทธิการใช้ - (581) - (581)

 รวม (849) (493) - (1,342)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 12,252 497 107 12,856

พันบาท

1 มกราคม 2562
บันทึกเป็นรายได้ /(ราย

จ่าย) ในก�าไรหรือขาดทุน
31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

จากรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุน

2,231 - 2,231

จากหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 7,910 2,960 10,870

 รวม 10,141 2,960 13,101

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (937) 88 (849)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 9,204 3,048 12,252
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ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

พันบาท

2563 2562

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน

ส�าหรับปีปัจจุบัน 147,641 91,628

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว  (604) (3,048)

รวมภาษีเงินได้ 147,037 88,580

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ (107) -

2563 2562

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
พันบาท

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
พันบาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 765,748 463,778

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 153,150 20 92,756

ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี 326 325

ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิน�ามาหักเป็นค่าใช้

จ่ายทางภาษีเพิ่มเติม (6,384) (4,420)

ปรับปรุงรายการภาษีงวดก่อน (55) (81)

 สุทธิ 147,037 88,580

อัตราภาษีที่แท้จริง 19.20 19.09

23. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บรษัิทได้รับบตัรส่งเสรมิการลงทนุ (เลขที ่63-0026-1-04-1-0) จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัเครือ่งจกัรและ

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติผลติภณัฑ์โลหะรวมทัง้ชิน้ส่วนโลหะ เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2563 ภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนดบางประการ

สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง

1. การได้รับการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสุทธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 

3 ปีนบัจากวนัทีม่รีายได้ภายหลงัจากได้รบับตัรส่งเสรมิ (ปัจจบุนัยงัไม่ได้เริม่ใช้สทิธยิกเว้นภาษ)ี โดยจ�านวนภาษเีงนิได้

นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งไม่รวม

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรซึ่งจะต้องน�าเข้ามาภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ปัจจุบันเครื่องจักรดัง

กล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง

3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากก�าไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอด

ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

24. ส่วนงานด�าเนินงาน

รายละเอียดข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

พันบาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

รายได้จากการขายและบริการ 97,285 3,876,096 3,973,381 309,420 2,946,539 3,255,959

ต้นทุนขายและบริการ (59,265) (2,944,035) (3,003,300) (185,225) (2,403,643) (2,588,868)

ก�าไรขั้นต้น 38,020 932,061 970,081 124,195 542,896 667,091

ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน

ได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิ

งานของส่วนงาน บริษัทรายงานผลการด�าเนินงานแยกเป็นในประเทศและต่างประเทศ บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนินงานซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอื

ขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้นสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน

ตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ก�าไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน เกิดขึ้นจากยอดขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศหักด้วยต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งค�านวณถัวเฉลี่ยจากต้นทุนมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้ารายใหญ่

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม่มีลูกค้าหลัก 

รายงานประจ�าปี 2563 155



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่

พันบาท

2563 2562

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,381,467 2,029,587

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 379,840 324,024

ค่าขนส่ง 170,451 123,886

ค่าเสื่อมราคา 64,406 60,196

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 63,329 26,386

ค่านายหน้า 41,284 19,010

26. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

26.1 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือค�้าประกันจ�านวนเงินรวม 0.44 ล้านบาท ให้กับ

กรมศุลกากร เพื่อการงดเว้นการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดส�าหรับวัตถุดิบที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือผลิต

และส่งออกไปขายต่างประเทศภายใน 1 ปี

26.2 ภาระผกูพนัจากการทีธ่นาคารในประเทศได้ออกหนงัสือค�า้ประกนัเพือ่ค�า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าและเรือ่งอืน่เป็นจ�านวน

เงินรวม 73.71 ล้านบาท 

26.3 ภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้างและการซื้อสินทรัพย์ โดยบริษัทค้างช�าระส่วนท่ีเหลือจ�านวน 42.28 ล้านบาท 

เมื่องานก่อสร้างหรือสินทรัพย์ดังกล่าวพร้อมใช้งาน

ส�าหรับการออกหนังสือค�้าประกันตามข้อ 26.1 และ 26.2 บริษัทใช้ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัท และ

การค�้าประกันส่วนตัวของกรรมการของบริษัท เป็นหลักประกันโดยรวม ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 11 และ 12
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27. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและการจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

พันบาท

รายการ มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร

หรือขาดทุน

ราคาทุน 

ตัดจ�าหน่าย - สุทธิ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,655 - 57,655

เงินลงทุนระยะสั้น 517,090     517,090 -

ลูกหนี้การค้า 403,172 - 403,172

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 36,694 - 36,694           

 รวม 1,014,611 517,090 497,521

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 371,590 - 371,590

เจ้าหนี้การค้า 372,817 - 372,817

หนี้สินตามสัญญาเช่า 4,962 - 4,962

 รวม 749,369 - 749,369

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีส�าคัญ ได้แก่ ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านตลาด 

ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บรษัิทไม่มนีโยบายในการซือ้ขายสนิทรพัย์ทางการเงนิเพือ่การเกง็ก�าไรหรอืเพือ่การค้า บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความ

เสี่ยงทางการเงินที่ส�าคัญ ดังนี้

27.1 ความเสี่ยงด้านการเครดิต

 ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทเกี่ยวข้องกับลูกหน้ีการค้า บริษัทได้ให้สินเช่ือทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซ้ือขายกันเป็น

ปกตทิางการค้า บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งจากการให้สนิเชือ่อย่างเหมาะสม โดยมกีารตดิตามการช�าระ

เงนิของลกูหนีก้ารค้าอย่างใกล้ชดิ และให้ความส�าคญัต่อลูกหนีร้ายทีค้่างช�าระนานเกนิก�าหนดแต่ละราย นอกจากนี้

บรษิทัไม่มกีารกระจกุตวัอย่างมนียัส�าคญัของความเสีย่งด้านสนิเชือ่ บรษิทัจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็น

สาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัชขีองลกู

หนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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27.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 ความเสีย่งด้านสภาพคล่องคอืความเป็นไปได้ทีบ่รษิทัอาจจะไม่สามารถจ่ายช�าระหน้ีได้ บรษิทับรหิารความต้องการ

ด้านสภาพคล่องโดยการตดิตามก�าหนดช�าระหนีส้�าหรบัหนีสิ้นทางการเงนิระยะยาว รวมถงึประมาณการกระแสเงนิสด

รบัและจ่ายภายใน 30 วนั ข้อมลูทีถ่กูน�ามาวเิคราะห์ความสอดคล้องของกระแสเงนิสดเหล่านีใ้ช้วนัครบก�าหนดตาม

สัญญา

นอกจากนีบ้รษิทัพจิารณากระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัย์ทางการเงนิในการประเมนิและบรหิารความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรเงินสดและลูกหนี้การค้า (หมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 8) 

ที่มีอยู่ เกินความต้องการของกระแสเงินสดจ่ายหมุนเวียนอย่างมีนัยส�าคัญ กระแสเงินสดจากลูกหนี้การค้าทั้งหมด

ครบก�าหนดตามสัญญาภายใน 3 เดือน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิมวีนัทีค่รบก�าหนดของเครือ่งมอืทางการเงนิ

นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

พันบาท

2563

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37,655 20,000 - 57,655

ลูกหนี้การค้า 403,172 - - 403,172

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 36,694 36,694

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 371,590 - 371,590

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 372,817 - - 372,817

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 1,854 3,108 4,962

พันบาท

2562

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,683 - - 12,683

ลูกหนี้การค้า 456,560 - - 456,560

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - - 36,502 36,502

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 141,603 - 141,603

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 312,485 - - 312,485

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 3,301 - 3,301
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27.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 เนื่องจากรายการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นรายการระหว่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยว

เนื่องจากการซ้ือขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาการเข้าท�าสัญญาแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยใน

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการขายและซื้อสินค้า 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

2563

จ�านวนเงิน

ตราต่างประเทศ

(พันหน่วย)

อัตราแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตราปิด)

จ�านวนเงินเทียบ

เท่าเงินบาท

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 81 29.8674 2,422

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 10,435 29.8674 311,673

 สกุลเงินยูโร 1,976 36.4949 72,118

 สกุลเงินปอนด์ 129 40.2035 5,199

เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 5,367 30.2068 162,116

 สกุลเงินยูโร 1 36.4949 36

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 12,302 30.2068 371,590

ค่านายหน้าค้างจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 797 30.2068 24,085

 สกุลเงินยูโร 347 36.4949 12,666
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2562

จ�านวนเงิน

ตราต่างประเทศ

(พันหน่วย)

อัตราแลกเปลี่ยนที่

บันทึกบัญชี

(อัตราปิด)

จ�านวนเงินเทียบ

เท่าเงินบาท

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 81 29.9767 2,428

ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 14,131 29.9767 423,606

 สกุลเงินยูโร 53 33.3775 1,766

 สกุลเงินคูเวตดีนาร์ 143 98.8026 14,139

เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 3,307 30.3313 100,311

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 4,411 30.3313 133,791

ค่านายหน้าค้างจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 สกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ 746 30.3313 22,630

 สกุลเงินยูโร 183 34.0846 6,252

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมวีงเงนิสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส�าหรับการรบัช�าระเงนิจากลกูหนีก้าร

ค้าและจ่ายช�าระเงนิเจ้าหนีก้ารค้า จ�านวนเงนิ 288 ล้านบาท (วงเงนิดงักล่าวค�า้ประกนัโดยทีด่นิ อาคารและเครือ่งจกัรบาง

ส่วนของบรษิทั และการค�า้ประกนัส่วนตวัของกรรมการของบรษิทั เป็นหลกัประกนัโดยรวม ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 

11 และ 12)

ในกรณทีีส่ญัญาอนพุนัธ์ไม่เข้าเงือ่นไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง สญัญาอนพุนัธ์นัน้จะถกูวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านก�าไรขาดทุน และแสดงรายการไว้เป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิหมนุเวยีนหากครบก�าหนดภายใน 12 เดอืนหลงัรอบระยะ

เวลาบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก ปัจจุบัน

บริษัทใช้การป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติจากการขายและซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้นีเ้กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ของตลาดในอนาคต บรษิทัมคีวามเสีย่ง

เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร และเงินกู้ยืมจากธนาคาร 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

สินทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิของบรษิทัทัง้หมดจะครบก�าหนดภายใน 1 ปี สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ได้ดงันี้

2563

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,264 20,000 9,391 57,655 0.05% - 2.00%

ลูกหนี้การค้า - - 403,172 403,172 -

เงินลงทุนระยะสั้น - 517,090 - 517,090 0.05% - 0.53%

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - 36,694 - 36,694 0.10% - 0.75%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 371,590 - - 371,590 1.00% - 2.40%

เจ้าหนี้การค้า - - 372,817 372,817 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 4,962 - 4,962 3.48% - 7.30%

2562

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

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

ลูกหนี้การค้า - - 456,560 456,560 -

เงินลงทุนระยะสั้น - 157,165 - 157,165 0.27% - 0.34%

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ - 36,502 - 36,502 0.65% - 1.00%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 141,603 - - 141,603 1.55% - 1.66%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 312,485 312,485 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 3,301 - 3,301 4.73% - 6.94%
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

28. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีในงบการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากทีม่ข้ีอจ�ากดัในการใช้ และลูกหนีก้ารค้า มรีาคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมลูค่า

ยุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

- เงนิกูย้มืจากธนาคาร เจ้าหนีก้ารค้า และหนีส้นิตามสญัญาเช่า มรีาคาตามบญัชขีองหนีส้นิทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่า

ยุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินแยก

แสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

พันบาท

2563

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

   เงินลงทุนระยะสั้น - 517,090 - 517,090

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 60,416 - 60,416

พันบาท

2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรม

   เงินลงทุนระยะสั้น - 157,165 - 157,165

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 59,780 - 59,780

ไม่มีรายการโอนระหว่างล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

29. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทมีดังนี้ 

พันบาท

หนี้สินสัญญาเช่า เงินกู้ยืมระยะสั้น รวม

1 มกราคม 2562 4,668 543,371 548,039

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

เงินสดรับ - 1,145,532 1,145,532

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:

อัตราแลกเปลี่ยน - (384) (384)

31 ธันวาคม 2562 3,301 141,603 144,904

การจ่ายคืน (5,932) (1,605,915) (1,611,847)

เงินสดรับ - 1,852,024 1,852,024

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:

อัตราแลกเปลี่ยน - (16,122) (16,122)

เพิ่มขึ้น 7,593 - 7,593

31 ธันวาคม 2563 4,962 371,590 376,552

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับ

ก�าไรจากการด�าเนินงานประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท  

อย่างไรกต็ามเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2563 ได้มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบังวด 6 เดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถินุายน 2563 

แล้วในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท ส�าหรบัหุน้ 535,506,333 หุน้ จ�านวนเงินรวม 198.13 ล้านบาท และมเีงนิปันผลจ่ายคงเหลอื

รอการอนุมัติส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท 

เป็นจ�านวนไม่เกิน 231 ล้านบาท
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31. เรื่องอื่นๆ

ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัครัง้ที ่5/2562 เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัมมีติ

เหน็ชอบอนมุตัหิลกัการให้จดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ เพือ่รองรบัการขยายการลงทนุของบรษิทั ต่อมาในการ

ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็น

ชอบอนุมัติมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ตามมติที่ประชุมฯ

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นายวนิยั วทิวสัการเวช
อายุ 70 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

การศึกษา
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
DCP จาก IOD  
Clean Business จาก IOD รุ่นที่ 77 ปี 2549
ACP จาก IOD รุ่นที่ 40 ปี 2555
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่9
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
(2561-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
  บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
(2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
(2555-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด(มหาชน) 
(2555-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
(2559-2562) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 3 แห่ง

1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง
1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นางอบุล เอกะหติานนท์
อายุ 79 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

การศึกษา
ปริญญาตรี Madison Technical and Vocational School, 

Wisconsin, USA

หลักสูตรอบรม
Accounting for Non-Accountant 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
3.25

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
พี่สะใภ้คุณสุภา
มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2555-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

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

 ไม่มี
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นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร

อายุ 81 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม
DAP จาก IOD
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
อาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการ 
  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

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

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี

นายทยัด ีวศิวเวช

อายุ 81 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการ

การศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรอบรม
DCP และ DAP จาก IOD
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
5.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2535 – ปัจจบุนั) : กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน)  
  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

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

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
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นางปทัมา เลา้วงษ์
อายุ 53 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน) 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
 
การศึกษา
MBA (Finance), University of Wisconsin, USA
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
24.36

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณอุบล 
หลานคุณสุภา

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2552-ปัจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ (ส�านกังาน)
 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี

นายสุรศักดิ ์เอิบสิรสุิข

อายุ 68 ปี 
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรม
DCP และ DAP จาก IOD
Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
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นายธนฑิต เจรญิจันทร์
(แต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2562)

อายุ 53 ปี 
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

การศึกษา
MBA, Sloan school of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, 
USA

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(ส.ค. 2562-ปัจจบุนั) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  Globlex Securities Co.,Ltd.
(2562-ปัจจุบัน) :  Chief Transformation Officer 
  General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.
(2553-ปัจจุบัน) :  ผู้ก่อตั้งและ CEO 
  Rizberry Co.,Ltd.
(2541-ปัจจุบัน) :  ผู้ก่อตั้ง 
  Greenfood Global Co.,Ltd.
(2535-ปัจจุบัน) :  Partner 
  AST Master Co.,Ltd.
(2558-2562) :  Chief Retail and Commercial Group Officer 
  TCC Group, Asset World Corporation Plc. 
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ โดยไม่รวม 
บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  Globlex Securities Co.,Ltd 

นางวรีะวรรณ บญุขวญั
อายุ 51 ปี 
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

การศึกษา
MBA (Finance & International Business), 

University of Wisconsin, USA
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
DCP และ DAP จาก IOD
IC License จาก SET

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(ส.ค. 2562-ปัจจุบนั) : ที่ปรึกษาการเงิน
  บรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั
(ส.ค. 2562-ปัจจบุนั) : ที่ปรึกษาการเงิน
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
(ส.ค. 2562-ปัจจุบนั) : ที่ปรึกษาการเงิน
  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและผู้จัดการการเงิน 
  บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ากัด
(2549-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ชูไก จ�ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 แห่ง
1. กรรมการและผู้จัดการการเงิน 

บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จ�ากัด 
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รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณกิ
อายุ 48 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
 xปรญิญาเอก นิตศิาสตร์ดษุฎีบณัทิต Stanford University, USA 

หลักสูตรอบรม
DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2560-ปัจจบัุน) : ประธาน
   คณะนติิศาสตร์ วทิยาลยับณัฑติเอเซยี
(มี.ค. 2558-ปัจจบุนั) : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
   บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)
(2557-ปัจจบุนั) : ทีป่รกึษากฎหมาย 
   ส�านกักฎหมาย เราส์ แอนด์ โค
(2557-ปัจจบุนั) : กรรมการ
   บรษิทั เอสนวูา จ�ากดั
(2557-ปัจจบุนั) : กรรมการ
   บรษิทั รเีสรชิ เอก็ซ์ จ�ากัด
(2551-ปัจจบุนั) : กรรมการ
   บรษิทั จรีาดา จ�ากดั
(2550-ปัจจบุนั) : ทีป่รกึษากฎหมาย 
   ส�านกักฎหมาย ก�าธร สุรเชษฐ์ สมศกัดิ์
(2545-ปัจจบุนั) : ทีป่รกึษาด้านทรพัย์สนิทางปัญญา
   กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2545-ปัจจบุนั) : ประธานกรรมการ
   บรษิทั บรหิารส�านกักฎหมาย จ�ากัด
(2543-ปัจจบุนั) : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ 
   มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวทิยาลธัรรมศาสตร์, 
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกริก,  
   มหาวทิยาลยัสยาม,วทิยาลยับณัทติเอเชยี ฯลฯ
(2557-2560) : ผูท้รงคณุวฒุ ิภาควชิานติศิาสตร์
   คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

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

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 4 แห่ง

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

นายธรรมกิ เอกะหติานนท์
อายุ 51 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
หลักสูตรอบรม
EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
10.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณอุบล 
หลานคุณสุภา

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 
   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 

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

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
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นายจีระวฒิุ เลา้วงษ์
อายุ 44 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
ปริญญาโท Energy and Mineral Resources, 

The University of Texas at Austin, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หลักสูตรอบรม
EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
น้องคู่สมรสคุณปัทมา

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 
   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

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

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี

นายจริศักย ์พรหมสาขา ณ สกลนคร
อายุ 54 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา
ปริญญาตรี Marketing Science, 

University of Wisconsin-La Crosse, USA
 
หลักสูตรอบรม
EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
7.06

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรคุณสุภา 
หลานคุณอุบล

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(2556 - ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)  
   บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด(มหาชน)
 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ โดยไม่รวม 
บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) (ณ ปัจจบุนั)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
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นางสาวกญัญา วภิาณรุตัน์
อายุ 51 ปี
ต�าแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านักงาน),
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม
Anti - Corruption จาก IOD
CFO จาก สภาวิชาชีพบัญชี
SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
MMP จาก Chulalongkorn Business School 
Transfer pricing
Related party transaction and impairment issues
Capital structure and funding strategy
Updated on texes and foreign investment issues

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการท�างาน (5 ปีที่ผ่านมา)
(ธ.ค.2563 - ปัจจบุนั) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส�านกังาน)
(ธ.ค.2557 - ปัจจบุนั) : ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
  และเลขานกุารบริษทั 
  บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) 

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

ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัท

นางวรีะวรรณ บญุขวญั รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณกินายธนฑิต เจรญิจนัทร์

นายวินยั วิทวัสการเวช นางอุบล เอกะหติานนท์ นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร

นายทยัดี วิศวเวช นายสรุศกัดิ ์เอิบสริสิขุ นางปัทมา เล้าวงษ์
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คณะผู้บริหาร

นายจรีะวุฒ ิเล้าวงษ์ นายจริศกัย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นางสาวกญัญา วภิาณรุตัน์

นางอบุล เอกะหติานนท์ นางสภุา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายทยัด ีวศิวเวช

นายสรุศักด์ิ เอบิสริสิขุ นางปัทมา เล้าวงษ์ นายธรรมกิ เอกะหติานนท์
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย

- ไม่มี-

เอกสารแนบ 2
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รายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี

Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)

อายุ (ปี) : 37

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชี บัณฑิต)

 ประวัติการอบรม

• หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2

• หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

• หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

• โครงการด�ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

• แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต

• มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

• อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบัญชี

• โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

พศ.2549 - พศ.2551

พศ.2552 - พศ.2553

พศ.2554 - 3/6/2559

• ผู้ตรวจสอบภายใน

• ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

• ผู้ช่วยผู้จัดการ

• แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ 

ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

• บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

ให้บริการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแล 

การปฎิบัติงานของบริษัท (compliance)
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นางสาวกัญญา ปากวิเศษ

อายุ (ปี) : 27 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ 

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บัญชี บัณฑิต) 

ประวัติการอบรม

• อบรมหลักสูตร Top 10 Work Skills for Success : 10 ทักษะการท�างานสู่ความส�าเร็จ

• อบรมหลักสูตร Audit Program Development

• อบรมคู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• อบรมหลักสูตร แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• อบรมหลักสูตร การประเมินความเสี่ยง

• อบรมหลักสูตร COSO ERM 2017

• อบรมหลักสูตร การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ

• อบรมระบบการควบคุมภายในที่ดีส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

• อบรมความรู้ในการตรวจสอบ IT

• อบรมระบบการควบคุมภายในที่ดีส�าหรับธุรกิจบริการ

• อบรมระบบการควบคุมภายในที่ดีส�าหรับธุรกิจการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

• อบรมระบบการควบคุมภายในที่ดีส�าหรับธุรกิจพลังงาน 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มิ.ย. 2558-ธ.ค. 2560 • พนักงานบัญชี • แผนกบัญชี/ 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) 

จ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน

ม.ค. 2561- ปัจจุบัน • ผู้ตรวจสอบภายใน • บจ. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

ให้บริการตรวจสอบภายใน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน

ราคาทรัพย์สิน

โปรดดูที่หัวข้อ 1 โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท หัวข้อย่อย (4) “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” 

เอกสารแนบ 4
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฎิบัติการก�ากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

(Sahamitr Pressure Container Public Company Limited)

เอกสารแนบ 5.1

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
หลักบรรษัทภิบาล

และจรรยาบรรณธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
(Corporate Vision and Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริษัทฯมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก

โดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน“

พันธกิจ (Mission)
• จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
• มีบริการหลังการขายที่ให้ความเอาใจใส่เหนือคู่แข่ง
• บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับค�านึงถึงคุณภาพชีวิต และ

ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน
• ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
• ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ

** ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8 (ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 ก.ค. 2563)
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หลักบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance)

คณะกรรมการของบรษิทัได้ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

ในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นส่ิงที่

แสดงให้เหน็ถงึมาตรฐานการจดัการกิจการทีด่ ีซึง่จะมส่ีวนท�าให้บรษิทัได้รบัการยอมรบัมากขึน้ทัง้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนเป็นการเสรมิสร้างความโปร่งใสและประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเชือ่มัน่ให้เกดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ 

ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาต ิ

จึงได้ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักส�าคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม

2. คณะกรรมการมีความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแล

มิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง

3. การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้องอย่างเพยีง

พอและทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน�ามาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 

รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

6. มีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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จรรยาบรรณธุรกิจ
(Codes of Conduct)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการพ้ืนฐาน
1. ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้าง 

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูล้งทนุ ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า และอตัราการเตบิโตของธรุกจิอย่างมัน่คงและต่อเนือ่ง

2. พัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

4. รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

6. พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ใด ๆ เช่น คัดลอก ท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ 

รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ส�าหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิใด ๆ มีความผิดทาง

วินัย และตามกฎหมาย 

2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

• ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและความโปร่งใส โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส่วนรวม ตลอดจน

ด�าเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

• บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ

• ดูแลป้องกันมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าอย่างผิดปกติหรือสูญหาย

• จัดท�ารายงานทางการเงิน และรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาต่อ 

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

• รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพของบริษัทโดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

• รายงานให้ผู ้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุน 

อย่างเพียงพอ

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน

• ไม่เปิดเผยความลับอันจะน�ามาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท และไม่น�าข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท

• ไม่ด�าเนินการใดๆในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

2.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

• ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

แต่ละคน

• ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่งคงในสายวิชาชีพ

อย่างทั่วถึงและสม�า่เสมอ

• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการท�างานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท

• ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน

• การแต่งตัง้และโยกย้ายพนกังาน รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระท�าด้วยความสจุรติใจ และตัง้อยูบ่น

พื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
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• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด

• จดัให้มรีะบบการบรหิารบคุลากรทีเ่หมาะสม หลีกเล่ียงการกระท�าใดๆทีจ่ะก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมและไม่ถกูต้อง 

อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

• ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

2.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

• ด�าเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 

เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

• ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก�าหนดที่เหมาะสม

• ส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา 

ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

• ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานให้ลูกค้า

• จดัระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและด�าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรยีนของลกูค้าอย่างรวดเรว็ ตลอดจนดแูล และ

ป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ�้า

• พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต�่าที่สุดอย่างต่อเน่ือง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและ

บริการที่ได้มาตรฐานไว้

• แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามข้อตกลงกบัลกูค้าได้ ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าทนัท ีเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหา

แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

• รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

• ปฏบิตัต่ิอคูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

ต่อทั้งสองฝ่าย

• ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบ

ด�าเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหน้ีล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

• ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาแก่เจ้าหนี้อย่างสม�า่เสมอ

• ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆทีไ่ม่สจุรติกบัคูค้่าหรอืเจ้าหนี ้ตลอดจนด�าเนนิการทกุวถิทีางทีจ่ะป้องกนั

ไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

2.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

• แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม

• ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท�าการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็น

ธรรม

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

2.6 ความรับผิดชอบต่อบริษัท

• ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายตามความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่ด้วยความรบัผดิชอบ ความซือ่สตัย์สจุรติ 

ความจงรักภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและพนักงานเอง

• ปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของบรษิทัด้วยความเสียสละ อดทน เพือ่ประโยชน์สูงสดุของบรษิทัเป็นส�าคัญ ตลอดจนพฒันา

บริษัทสู่ความเป็นเลิศให้อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจเดียวกัน
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• ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ

• ร่วมกันท�างานและแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนเคารพ

ในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ

• ผู้บังคับบัญชาพึงปฎิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท�าการใดๆอันเป็นการไม่

เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

• พงึเป็นผูม้วีนิยั และประพฤตปิฎบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทั และประเพณอีนัดงีาม ไม่ว่าจะระบไุว้เป็นลายลกัษณ์

อักษรหรือไม่ก็ตาม

• ร่วมกันสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

• ใช้และดูแลทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ ประหยัด และบ�ารุง

รักษาไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย สูญหาย เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทรัพย์สินในที่นี้ หมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

• ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัของบรษิทั อันอาจจะน�ามาซึง่ผลเสียหายและความเส่ือมเสียของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก

• ไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ

• เอาใจใส่และด�าเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน

• ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

• ไม่กระท�าการใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อภาพลกัษณ์และชือ่เสยีง

ของบริษัท

• แจ้งผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การกระท�าที่มิชอบหรือผิดกฎหมาย 

ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท

2.7 ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินการให้ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ปลกูฝังจติส�านกึความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมส่วนรวมให้เกดิขึน้ในบรษิทัและพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่ง

• ด�าเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้

ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

• รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถื่นที่ บริษัทตั้งอยู่

• ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต�า่กว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

• ตอบสนองอย่างรวดเรว็และอย่างมีประสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเนือ่งมา

จากการด�าเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ไม่กระท�าการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

• ไม่ให้ความร่วมมอืหรือสนบัสนนุบคุคลใดๆทีท่�าธรุกจิผิดกฎหมาย หรอืเป็นภยัต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ

• ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

• ไม่กระท�าการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ 

3. จรรยาบรรณส�าหรับนักลงทุนสัมพันธ์
3.1 ปฎบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามเป็นมอือาชพี โดยยดึถอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ

3.2 เปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

3.3 เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

3.4 รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

รายงานประจ�าปี 2563 183



3.5 หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3.6 ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร ่

ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง

3.7 หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

4. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ 
4.1 ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 

3 วันท�าการ นับจากวันท่ีกรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ส�านกังานก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 แล้ว และให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่รวบรวมและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ

กรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

4.2 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี หรือให้รายงานโดย 

มิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น

4.3 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

4.4 กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิอย่างน้อย 1 เดอืน และภายหลงังบการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชัว่โมง (ยกเว้น

กรณีมีเหตุจ�าเป็น)

4.5 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน

ตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.1 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งอาจท�าให้เกิดการกระท�าการหรือละเว้นการกระท�าการที่ควรท�า

ตามหน้าที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่ในกรณทีีไ่ด้หุน้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังาน หรอืก่อนทีบ่รษิทั

จะเข้าไปท�าธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นทราบ

5.2 พนกังานต้องตดัสนิใจกระท�าการใดๆในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินการทางธรุกจิของบรษิทั โดยค�านงึถงึผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

5.3 พงึหลกีเลีย่งการมส่ีวนเกีย่วข้องทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกอืน่ๆ ซึง่จะส่งผลให้บรษิทัต้อง

เสียผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 หากรายการทางธุรกิจใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบถึง

ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

โดยใช้แนวปฎิบตัใินเรือ่งทีเ่ก่ียวกับรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื 

ประกาศหรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

หรือกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ้นต่อไป และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โปรดดรูายละเอยีดในเอกสาร “นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่” ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
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7. นโยบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร “Board Skill Matrix” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 

20 ธันวาคม 2562

8. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท
8.1 กรรมการทุกท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

8.2 กรรมการอสิระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อิสระครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร

8.3 กรรมการผู้จัดการควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ

ในการบริหารงานธุรกิจ

8.4 กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่าง

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

9. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
9.1 ในการประชุมทุกครั้ง ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

จงึจะถอืว่าครบองค์ประชมุ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการให้ถอืตามเสยีงข้างมาก หากคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด

9.2 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และจะออกจากห้องประชุมในระหว่าง

การพิจารณาวาระนั้นๆ 

9.3 ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 กรรมการทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 

ที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

9.5 ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการก�าหนดวาระประจ�า 6 ครั้ง/ปี ซึ่งจะ

ก�าหนดตารางการประชมุไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตัง้แต่ต้นปีเพือ่วางแผนเข้าร่วมประชมุ 

ส่วนที่เป็นวาระพิเศษที่อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมในระหว่างปี จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม 

9.6 ก�าหนดให้มกีารประชมุระหว่างคณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

10. การติดตามดูแลให้มีการปฎิบัติและการทบทวน 
10.1 จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่ก�าหนดไว้นี้ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการกระท�าการใดๆที่ผิด

ต่อหลกับรรษทัภบิาลหรอืจรรยาบรรณธรุกจิ ให้ใช้บทก�าหนดโทษทางวินยัตามระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างาน

ของพนักงานของบริษัท และ/หรือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.2 ก�าหนดให้ทกุปี คณะกรรมการจะต้องท�าการทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กร หลกับรรษทัภบิาล 

และจรรยาบรรณธรุกิจของบรษิทั เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป 

และประกาศเผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบ เพื่อถือเป็นข้อปฎิบัติต่อไป

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)
กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
(ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	5/2561	วันที	่8	พฤศจิกายน	2561)

เอกสารแนบ 5.2

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง พร้อมกนันี ้บรษิทัได้ก�าหนดข้ันตอนการปฏบิตัเิพือ่ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ให้เป็นไปตามนโยบายนีแ้ละบรษิทั

จะสอบทานข้ันตอนการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาช่ือเสียง 

ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระท�าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์

ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอการให้ค�ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้องการให้หรือรับสินบนการชักจูง

สู่การกระท�าที่ผิกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การท�าหลักฐานเท็จ การน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระท�า

ในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การช่วยเหลอืทางการเมอืง หมายถงึ การช่วยเหลอืด้านการเงนิหรอืช่วยเหลือในรปูแบบอืน่เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมทางการเมอืง 

การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ 

การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง 

การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมด�าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ไม่ยอมรบัหรอืให้การสนบัสนนุการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม

2. บริษัทก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กรรมการ ผู้บริหารและ 

พนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง ต้องมีความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการด�าเนิน

การที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกน�าไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษาต้องมี 

ความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกน�าไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามระเบียบการบริจาคเพื่อ

การกุศลของบริษัท

2.3 การให้เงินสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงบริษัท กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้องมีความโปร่งใส 

ถกูต้องตามกฎหมาย ไม่ถกูน�าไปใช้เพ่ือการทจุรติคอร์รปัชัน่ และเป็นไปตามระเบยีบการให้เงนิสนบัสนนุของบรษิทั

2.4 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน ไม่ขอ ไม่เรยีกร้อง และให้สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อืน่ใด แก่ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้อง

กับบริษัท เว้นแต่ป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมี

มูลค่าสูงเกินกว่าที่บริษัทก�าหนด และให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

2.5 บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอ�านวยความสะดวก ค่าสินบน ในการด�าเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิด

ขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ท�าหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุม

ของบริษัทโดยตรง

2.6 การจดัซือ้จดัจ้าง ต้องมคีวามโปร่งใส ซือ่สตัย์ ถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบของภาครฐั และระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้าง 

ของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2563 187



3. การน�านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่การปฏิบัติ

3.1 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบุคคล 

ผู้ท�าหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการน�าไปปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่ก�าหนด

3.2 จดัให้มีกระบวนการจดัท�ารายงานทางการเงินทีโ่ปร่งใสและถกูต้อง ตลอดจนจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

3.3 จดัให้มกีระบวนการสรรหาบคุลากร การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏิบตังิาน ทีส่ะท้อนให้เหน็ 

ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3.4 ไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏิเสธการทจุรติคอร์รปัช่ันแม้ว่าการกระท�านัน้จะท�าให้บริษทั

สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

3.5 ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปช่ันถือเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานท่ีบรษิทัก�าหนด และอาจได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระท�านัน้ผิดกฎหมาย

3.6 จัดให้มีช่องทางท่ีปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้ง 

จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และ ให้ ยกเลิก

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่เป็น

องค์กรอสิระทีจ่ะให้การสนบัสนนุและปฎบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่สอบทานข้อมลูทางการเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้

และผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ สอบทานระบบการควบคมุภายในทีฝ่่ายจดัการและคณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มีขึน้ และกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ต้องมอีงค์ประกอบและคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์

ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการ กลต. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท หรือบริษัทท่ี

เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงนิได้ โดยให้บรษิทัระบไุว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

ดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายน้ันต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่

ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบ อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการตรวจสอบ จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเพิม่เตมิ เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

หรอืเพือ่ทดแทนกรรมการตรวจสอบทีพ้่นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรอื 3 ได้ โดยบคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทนเท่านั้น

เอกสารแนบ 5.3
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ขอบเขตการด�าเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ที่เหมาะสม

และมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฎบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไป

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรษิทัแจ้งมตกิารเปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท�ารายชือ่ 

และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปล่ียนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และ 

น�าส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์ภายใน 3 วนัท�าการนับแต่วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้มมีตใิห้มกีารเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ข้อก�าหนดอื่น
1. ก�าหนดให้มีการสอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาสม 

กับสภาพแวดล้อมขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเม่ือมีความจ�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ

อาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
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3. ในการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิขของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีก่�าหนด กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท.

4. ในกรณทีีก่รรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ ให้บรษิทัแจ้งเหตผุลของการพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯทนัท ีและน�าส่งต่อตลาดหลกัทรพัย์โดยวธิกีารตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่าน

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศก�าหนดต่อไปในภายหน้า

5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวินัย วิทวัสการเวช) (นายธนฑิต เจริญจันทร์)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทน
(Remuneration Committee Charter)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการค่าตอบแทน (Remuneration Committee Charter) ได้จดัตัง้ขึน้โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 

เพือ่เป็นเคร่ืองมอืหรอืกลไกทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ในการท�าหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทน

ส�าหรบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมวีธิกีารและหลกัเกณฑ์ทีเ่ป็นธรรม

และสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมการค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการค่าตอบแทน อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการ บรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการค่าตอบแทน จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจในการแต่งตัง้กรรมการค่าตอบแทนเพิม่เตมิ เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ 

หรือเพือ่ทดแทนกรรมการค่าตอบแทนทีพ้่นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรอื 3 ได้ โดยบคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการ

ค่าตอบแทนทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยูข่องกรรมการค่าตอบแทนซึง่ตนแทนเท่านัน้

ขอบเขตการด�าเนินงาน
1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ โดยเชือ่มโยงค่าตอบแทนกบัผลการด�าเนินงานโดยรวมของบรษิทัฯ และสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัค่าตอบแทน

ของบรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรอืในอตุสาหกรรมทีใ่กล้เคยีงกนั เพือ่ให้สามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่ี

ความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอ 

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อขออนุมัติ

2. ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี และพจิารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูง ให้สอดคล้องกบั

ผลการปฏบิตังิานโดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ประเมนิทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 5.4
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ข้อก�าหนดอื่น
1. ก�าหนดให้มีการสอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นปกติปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการค่าตอบแทนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�าเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทน 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) (นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
(Nomination Committee Charter)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee Charter) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจน

พัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจ�าเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึง

ตัวบุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการสรรหา ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ ซึง่ประกอบด้วย 

กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

กรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่มีความอาวุโสหรือป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเป็นประธานฯ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหา มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการสรรหา จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ

สรรหาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

ขอบเขตการด�าเนินงาน
1. พจิารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทัง้ในเรือ่งของจ�านวนคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาด ประเภท 

และความซบัซ้อนของธรุกจิ และคณุสมบตัขิองกรรมการในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่กีย่วข้อง

กบัธรุกจิหรอือตุสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนนิการอยู ่โดยจดัท�าเป็น Board Skill Matrix ซึง่ช่วยท�าให้การสรรหากรรมการ

มีความสอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2. พจิารณาคุณสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระให้เหมาะสม โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

เอกสารแนบ 5.5
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3. พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิาร

ระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการต่อไป

4. จดัท�าแผนพฒันาการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการและความรูท้ีเ่กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัให้แก่คณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

5. จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร 

ที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดต�าแหน่งงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อก�าหนดอื่น
1. ก�าหนดให้มีการสอบทานและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาเป็นปกตปีิละ 1 ครัง้ เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ

องค์กร สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ มุง่ไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล

2. คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าเม่ือมีความจ�าเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) (นายธนฑิต เจริญจันทร์)
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

กฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
(CG Committee Charter)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (CG Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที ่

สนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวม ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ และก�าหนด

แนวปฎิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรม

ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่า

ให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการก�ากับดูแลกิจการ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

เหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจในการแต่งตั้งกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ

 ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ หรอืเพือ่ทดแทนกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรอื 3 ได้ โดยบคุคล

ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่อง

กรรมการก�ากับดูแลกิจการซึ่งตนแทนเท่านั้น

ขอบเขตการด�าเนินงาน
1. พิจารณาสอบทานและน�าเสนอนโยบายและแนวปฎิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาก�าหนดแนวทาง ตลอดจนก�ากับดูแล และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแนวปฎิบัติที่ก�าหนดไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบ 5.6
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3. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

4. พจิารณาแต่งตัง้บคุลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในส่วนเกีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามความเหมาะสม รวมทัง้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

ข้อก�าหนดอื่น
1. ก�าหนดให้มกีารสอบทานและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเป็นปกตปีิละ 1 ครัง้ เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ มุง่ไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�าเป็น และอาจเชิญฝ่าย

จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

(นายวินัย วิทวัสการเวช) (นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
(Risk Management Committee Charter)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ได้จดัตัง้ขึน้โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เนื่องจากได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญประการหน่ึงของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการ

เชือ่มโยงกบัวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าหมายของบรษิทั และให้มกีรอบการบรหิารจดัการความเส่ียงองค์กรตามแนวทางสากล 

(COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความ

เสีย่งทัว่ทัง้องค์กร และปลกูฝังให้เป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสียของบรษิทั สามารถเชือ่มัน่

อย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนนิงานเชงิกลยทุธ์จะมุง่ไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษิทัอย่างมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3. นอกเหนือจากการพ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นต�าแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเส่ียง ที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการ

แต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งทดแทนตามข้อ 3 จะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ

บริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทนเท่านั้น

เอกสารแนบ 5.7

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ำกัด (มหำชน)198



ขอบเขตการด�าเนินงาน
1. พิจารณาสอบทาน และน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พจิารณารายงานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และให้ข้อคดิเหน็ในความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้แนวทางการก�าหนด

มาตรการควบคุม หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ

ทัว่ทัง้องค์กรและมกีารปฏบิตัติามอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม

3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน 

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน�าระบบการบริหาร

ความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�า่เสมอ

5. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษากบัคณะท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมในการ

แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

6. พจิารณาแต่งตัง้บคุลากรเพิม่เตมิหรอืทดแทนในส่วนเกีย่วข้องกบัการบรหิารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทัง้ก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

7. ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อก�าหนดอื่น
1. ก�าหนดให้มกีารสอบทานและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นปกตปีิละ 1 ครัง้ เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพ

แวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�าเป็น และอาจเชิญฝ่าย

จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(นายวินัย วิทวัสการเวช) (นายธนฑิต เจริญจันทร์)
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการ

อิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 ท่าน รายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายธนฑิต เจริญจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน) 4/4

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน) 4/4

3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย) 4/4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) ทีเ่หมาะสมและ

มปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฎบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 

ในวาระการด�ารงต�าแหน่งปี 2563 (เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุม

เป็นประจ�าทกุไตรมาสรวมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยเนือ้หาของการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพจิารณาตามหวัข้อทีไ่ด้ก�าหนดไว้ข้างต้น 

สรุปได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิทัรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 2563 (ทีผ่่านการสอบทาน

และตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแล้ว) และร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่พจิารณา 

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ซึ่งการประชุมกับผู้สอบบัญชีนี้ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงิน

ประจ�าปี 2563 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา

เอกสารแนบ 6
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การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายงานการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุไตรมาส โดยผูต้รวจ

สอบภายในของบริษัท ซ่ึงได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด เป็นผู้ดูแลจัดการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในให้แก่บรษิทั (Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไข

ตามรายงานการตรวจสอบในประเดน็ทีม่นียัส�าคัญ เพือ่ให้เกดิการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอก่อให้เกดิการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี 

พบว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง

จากภายในและภายนอก ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และได้รับการแก้ไข ป้องกัน และติดตาม

โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ�าปี 2563 โดยแผนงานดงักล่าวยงัคงเน้นการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้ให้สอดคล้อง

กบัการบรหิารความเสีย่งขององค์กร (Risk Management) เพือ่ให้องค์กรได้มกีารจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของ

องค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัแผนงานและนโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ซึง่ครอบคลมุความเสีย่ง

ด้านกลยทุธ์องค์กร การเงนิ การบรหิารจดัการ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หลักธรรมาภบิาล และป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

นอกจากนีผู้ต้รวจสอบภายในได้ตรวจสอบความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามรปูแบบทีส่�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดเป็นประจ�าทกุปี ส�าหรับปี 2563 ผลการสอบทานพบว่า บรษิทัฯให้ความส�าคญั

ต่อระบบการควบคุมภายใน ซึง่โดยรวมบรษิทัมแีนวทางการปฏบิัตใินแตล่ะหวัขอ้เป็นไปตามแบบประเมนิความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน

ส�าหรับการด�าเนินการหลังจากที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต ตัง้แต่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 ทีผ่่านมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการตดิตามการปฏบิตัติาม

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของทางบริษัทระหว่างปี โดยสอบทานรายงานจากบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่วางไว้ 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ แล้วเหน็ว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�าปี 
ส�าหรบัการเสนอให้ผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ�าปี 2564 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา

แล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่า

เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�านักงานเดิม ได้แก่ 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ

2. นายนรินทร์    จูระมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ

3. นางสาวอมรจิต   เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ

4. นางสาวศรัณญา   อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ�ากัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจ�าปี 2564 โดยก�าหนดค่าตอบแทน

ประจ�าปี 2564 ที่จ�านวนเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการจะได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ

ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ต่อไป
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การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 

รวมถึงรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นๆ ซ่ึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส�าคัญแล้วใน

งบการเงินประจ�าปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่ือถือได้ 

รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

(นายธนฑิต เจริญจันทร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ 7.1

รายงานคณะกรรมการค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษัิทสหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

2/2

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

2/2

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการค่าตอบแทน 2/2

คณะกรรมการค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ รอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทั้งพิจารณากล่ันกรอง 

ช่วยเหลอื และให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ ในเรือ่งเกีย่วกบัการพจิารณาค่าตอบแทน ส�าหรบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ภายใต้

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยค�านงึถงึผลประกอบการของบรษิทั 

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจ�า 

ปี 2563 นี้ คณะกรรมการค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

ซึง่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทั โดยค�านงึถงึผลประกอบการของบรษิทั สภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันทางธุรกิจโดยรวมแล้ว

ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหารประจ�าปี 2563

• พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการส�าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

• พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

• พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี 2564

• พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสส�าหรับปี 2563

นายวินัย วิทวัสการเวช
(ประธานกรรมการค่าตอบแทน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

3 ท่าน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายนามดงันี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายธนฑิต เจริญจันทร์ ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 2/2

2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) 2/2

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการสรรหา 2/2

คณะกรรมการสรรหามหีน้าทีค่ดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง เพือ่ความ

โปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจ�าเป็นของธรุกจิ และ 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับผูถื้อหุน้ถึงตวับคุคลทีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งว่ามคีณุสมบตัแิละศักยภาพทีจ่ะดแูลผลประโยชน์ของบรษิทั 

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

• พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิปีฎบิตัใินการให้สิทธผู้ิถอืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2564) 

• พิจารณาทบทวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

• พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

• พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ Board Skill Matrix

• พิจารณาเสนอรายชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนท่านที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

นายธนฑิต เจริญจันทร์
(ประธานกรรมการสรรหา)
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รายงานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน 3 ท่าน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเป็นกรรมการอสิระ 

โดยมีรายนามดังนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

(กรรมการอิสระ)

1/1

2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

(กรรมการอิสระ)

1/1

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 1/1

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท�าหน้าทีส่นบัสนนุการปฎบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัในการรวบรวม ก�าหนดนโยบาย

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ และก�าหนดแนวปฎิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้รับรางวัลผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการในระดับ 

“ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์เป็นปีแรก ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้มีการประเมิน

บรษัิทจดทะเบยีนไทยจ�านวน 692 บรษิทั ตามโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี พ.ศ. 2563 

รางวลันีส้ะท้อนให้เหน็อย่างชัดเจนถึงความพยายามอย่างต่อเนือ่งของบรษิทั ทีมุ่ง่ไปสูก่ารยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการให้ดี

และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

• พิจารณารับทราบผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2563 พร้อมพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

• พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

นายวินัย วิทวัสการเวช
(ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ)

เอกสารแนบ 7.3
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รายงานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการ

อิสระ โดยมีรายนามดังนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายธนฑิต เจริญจันทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

2/2

2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

2/2

3. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอาศัยหลักการ

พื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการ

บริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) 

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมของบริษัทฯ 

ตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั สามารถเชือ่มัน่ว่าการด�าเนนิ

งานเชิงกลยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจและจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง 

ความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

• พิจารณาสอบทานแนวทางการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท 

• พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

• พิจารณาสอบทานแนวทางการประเมินความเส่ียงและทะเบียนความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทประจ�าปี 2564 

นายธนฑิต เจริญจันทร์
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

เอกสารแนบ 7.4
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รายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัและสารสนเทศท่ี

ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิส�าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ของไทย โดยได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั

และประมาณการทีส่มเหตสุมผลในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข งบการเงิน

จงึสะท้อนฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงนิสดในปีทีผ่่านมาอย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญ อนัเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังจัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

และเพียงพอ ตลอดจนเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ท้ังนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระให้เป็นผู้ดแูลรบัผิดชอบเกีย่วกบัคณุภาพ

การรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ 

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(นายวินัย วิทวัสการเวช) (นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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