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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

………………………. 

 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว 

ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ. ส านักงานใหญ่
ของบริษทั เลขท่ี 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
10150 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ จ านวนราย จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด 
(535,506,333 หุ้น) 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  10 52,253,764 9.76 
เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
 

37 303,702,948 56.71 

รวม 47 355,956,712 66.47 

 ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม คือ  
1. มีผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ 

 2. นบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกวา่ 1/3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน 535,506,333 หุน้ (ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 178,502,111 หุน้) 
 และในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้-ออกระหวา่งวาระการประชุมจ านวน 2 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุน้ 
52,510,350 หุ้น (คิดเป็น 9.81%) 
 โดยมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน (กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น 100%) ดงัน้ี 

1. นายวินยั  วิทวสัการเวช  ประธานกรรมการบริษทั (ประธานท่ีประชุม)  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
3. นางปัทมา  เลา้วงษ ์   รองประธานกรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) 

       กรรมการสรรหา กรรมการค่าตอบแทน 
       กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 
5. นายทยัดี  วิศวเวช   กรรมการ 
6. นายธรรมิก  เอกะหิตานนท ์  กรรมการ 
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7. นายธนฑิต  เจริญจนัทร์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
       ประธานกรรมการสรรหา 
       และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางวีระวรรณ บุญขวญั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
       กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

9. รศ.ดร.เจษฏ ์  โทณะวณิก  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
       และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
และ ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัท่านอ่ืน ไดแ้ก่ 

1. นายจิรศกัย ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
2. นายจีระวุฒิ   เลา้วงษ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (โรงงาน) 
3. นางสาวกญัญา   วิภาณุรัตน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) และเลขานุการบริษทั 
4. คุณศรัณญา   อคัรมหาพาณิชย ์  ผูส้อบบญัชีของบริษทั จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
5. คุณธนภณ   หลิวสกุล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั CSBC Law Office จ ากดั 
6. คุณวีรชยั   ปรัชญาชยัพิมล  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั กฎหมายเทพ จ ากดั 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น และแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทั้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัมีคณะกรรมการย่อยรวม
ทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประธานคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยทุกท่านไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงแลว้โดยประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นกรรมการอิสระ จากนั้นไดเ้ปิดคลิปวีดีโอแนะน า
ฟังก์ชัน่การเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การส่งค าถาม และการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งเทปบนัทึกเสียงเก่ียวกบั
วิธีการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

 1. ในการนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู ่(1 หุน้ต่อ 1 เสียง) 

 2. ส าหรับการนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ
วาระเท่านั้น และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ซ่ึงถา้
คะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย ก็จะขอให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั้นๆ  (ยกเวน้บางกรณีซ่ึง
ตอ้งใช้มติเห็นชอบท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงจะไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบอีกคร้ังก่อนลงคะแนนในวาระนั้นๆ) โดยขอให้
ท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระกรุณาไปท่ีหน้าระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง ภายหลงัจากท่ีบริษทัเปิดใหล้งคะแนน หากท่านไม่กดปุ่ มลงคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จะถือวา่ท่านเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 3. ส าหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตาม
ขอ้แนะน าแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทั
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จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใชห้ลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

 จากนั้นประธานฯไดป้ระกาศเพิ่มเติมช่องทางติดต่อโดยตรงกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
การใชง้านผ่านระบบระหว่างการประชุม และไดก้ล่าวแนะน า นางสาวนิธิพรรณ์  วิทยากูล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ผูรั้บ
มอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใหเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ 

 นอกจากน้ีประธานฯไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการส่งค าถามและการลงคะแนนเสียง โดยบริษทัจะเปิด
ระบบให้ท่านผูถื้อหุ้นสามารถด าเนินการส่งค าถามไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม จนกระทัง่ส้ินสุดในวาระนั้นๆ โดยจะมีปุ่ม
ส่งค าถามแสดงให้เห็นท่ีมุมล่างขวา เม่ือการน าเสนอขอ้มูลส้ินสุดในแต่ละวาระ คณะกรรมการจะร่วมกนัตอบค าถามของ
ท่านผูถื้อหุ้นตามล าดบั หากค าถามใดไม่สามารถตอบไดท้นัในวาระนั้นๆ ทางบริษทัจะขอรวบรวมค าถามทั้งหมดไปตอบ
ภายหลงัจากจบการประชุมในวาระทา้ยสุด เพื่อช้ีแจงประเด็นขอ้ซักถามจากท่านผูถื้อหุ้น ส าหรับการลงคะแนน ในแต่ละ
วาระมีก าหนดเวลา 1.30 นาที หากไม่ไดล้งคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ประธานฯแจง้ขอเขา้สู่วาระประชุมตามล าดบัวาระท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมฯ ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

 1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2564 นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ  

 2. ประธานกล่าวประชาสัมพนัธ์ เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

                2.1. เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้การประกาศรางวลั SET Award ประจ าปี 2021 จากความ
มุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน ท าให้คุณสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหารไดรั้บรางวลั Outstanding CEO Award 
และบริษทัไดรั้บรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Award)  

                2.2. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้เขา้อยู่ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์มีผลการด าเนินงานโดดเด่น ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG100 ประจ าปี 2564 จาก
สถาบนัไทยพฒัน์ เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั 

                2.3. เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัสูงสุดหรือ “ดีเยี่ยม” ในรายงานการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั 

 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ เลขานุการบริษทั (เลขาฯ) เป็นผูด้  าเนินการ
ประชุมตั้งแต่วาระท่ี 2 เป็นตน้ไป 
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วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 เลขาฯได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง  
 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เลขาฯจึงขอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณาลงมติในวาระน้ี ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 358,025,194 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง 100 0.00003    

 

 
วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 โดยในวาระน้ีแบ่งเป็น 2 วาระยอ่ย ไดแ้ก่  

1. การด าเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และความคืบหนา้หลงัจากท่ีไดรั้บการ
รับรอง 
 เลขาฯ รายงานว่าบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรัปชัน่ของภาคเอกชนไทย (CAC) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตั้งแต่วนัท่ี 22 เม.ย. 2559 และไดรั้บการต่ออายกุารรับรองเป็นคร้ังท่ี 2 เม่ือ
วนัท่ี 6 มกราคม 2565 โดยใบรับรองมีอาย ุ3 ปี (ซ่ึงจะหมดอายวุนัท่ี 31 มีนาคม 2568) 
 ในระหว่างปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษทัไดด้ าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีให้ไวอ้ย่าง
เคร่งครัดในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

• เงินบริจาค 

• การใหข้องขวญั/เล้ียงรับรอง 

• จดัซ้ือจดัจา้ง 

• การส่ือสารนโยบายใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

• อ่ืนๆตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

2. รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
 เลขาฯรายงานสรุปผลการด าเนินงานในระหว่างปี 2564 เปรียบเทียบกบัขอ้มูล 5 ปี ยอ้นหลงั (ตั้งแต่ปี 2559 - 
2563) ของ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) พร้อมค าอธิบายอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและแผนภาพประกอบดงัน้ี  
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2.1 อตัราการใชก้ าลงัการผลิต และปริมาณขาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิตแสดงตวัเลขแนวโน้มลดลงทั้งท่ีปริมาณขายเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษทัมีการเพิ่มก าลงั
การผลิตทุกปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตของธุรกิจ จากก าลงัการผลิตท่ี 6.2 ลา้นใบ/ปี ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเกือบทุก
ปีจนถึงปัจจุบนั บริษทัมีก าลงัการผลิตท่ี 10 ลา้นใบ/ปี  

การท่ีบริษทัขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากแนวโน้มการเติบโตของการใช ้LPG ซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีอยู่อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีในช่วงสองปีท่ีผา่นมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 ท่ีแผ่ขยายไปทัว่โลก ท าให้ประชาชนตอ้งท างานจากท่ีบา้น (WFH) มากขึ้น ท าให้ตอ้งท าอาหารรับประทาน
เอง ความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้จึงเพิ่มขึ้น ถงัแก๊สซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑจึ์งเติบโตไปดว้ย 

ในปี 2564 ปริมาณขายลดลงเล็กน้อย 4% เป็นผลจากสถานการณ์ขนส่งท่ียงัคงมีปัญหาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบนั จากการขาดแคลนตูแ้ละตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงขึ้นอย่างกา้วกระโดด ท าให้การขนส่งไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้และมีสินคา้คา้งส่งเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ซ่ึงบริษทัไดมี้การวางแผนบริหารจดัการอย่างใกลชิ้ด และอีกส่วน
หน่ึงเป็นผลจากการขยายตลาดถังขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าขายสูง จึงท าให้ปริมาณถังไม่แสดงจ านวนท่ีเพิ่มขึ้ นมาก 
 

2.2 ยอดขายแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
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ถงัแก๊สของบริษทัส่วนใหญ่เป็นถงับรรจุแก๊สหุงตม้ LPG มีถงัประเภทอ่ืนบางส่วน เช่นถงัรถยนต ์ถงัลม ถงั
คลอรีน ถงัแอมโมเนีย   ถงั refrigerant โดยถงัแก๊สส่วนใหญ่ >80% จะเป็นถงั 2 ส่วน (ขนาด 0.45-16 กก.) และประมาณ 
20% เป็นถงั 3 ส่วน (ขนาด 18-300 กก.)  

โดยตั้งแต่ปลายปี 2563 บริษทัมีนโยบายขยายตลาดถงัใหญ่ ซ่ึงมีผูผ้ลิตไดน้้อยราย ท าให้บริษทัสามารถเป็น
ผูน้ าในตลาด และสามารถท าก าไรไดม้ากขึ้นกว่าถงัขนาดกลางท่ีผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในตลาดท าได ้ท าให้ในปี 2564 สัดส่วน
การขายถงั 3 ส่วนเพิ่มขึ้นจาก 19%ในปี 2563 เป็น 26% ในปี 2564  

ส าหรับยอดขายในปี 2564 เพิ่มขึ้น 577 ลา้นบาท คิดเป็น 15% จาก 3,973 ลา้นบาท เป็น 4,550 ลา้นบาท เป็น
ผลจากราคาขายท่ีเพิ่มขึ้นจาก 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 

1. การปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาเหลก็ในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 65%  
2. ค่าเงินบาทเฉล่ียทั้งปี อ่อนลงเลก็นอ้ย  
3. สัดส่วนการขายถงัขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น  

 
2.3 ยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์  

 

โดยปกติ ยอดขายของบริษทัมากกว่า 90% เป็นการส่งออก ขายในประเทศประมาณ 5-10% โดยลูกคา้
ต่างประเทศส่วนใหญ่เกือบ 80% จะอยูใ่น 3 ทวีปหลกั ไดแ้ก่ North America, Africa และ Asia  

ส าหรับปี 2564 ตลาดท่ีเติบโตมากคือตลาดทวีปอเมริกาเหนือ เพิ่มขึ้นจาก 26% ในปี 2563 เป็น 45% ใน         
ปี 2564 ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองจากสงครามทางการคา้ระหว่างจีน-อเมริกา ท าให้ไทยไดเ้ปรียบจีน ส่งออกไปอเมริกาไดเ้พิ่มขึ้น 
ประกอบกบัตน้ทุนวตัถุดิบเหลก็ในทวีปอเมริกาท่ีสูงขึ้นมาก ท าใหลู้กคา้หนัมาน าเขา้สินคา้มากขึ้น 

ส าหรับตลาด Africa ยงัคงเติบโตต่อเน่ืองตามปกติ (ปี 2564 สัดส่วนอยู่ท่ี 29% ใกลเ้คียงปีก่อน) และในส่วน
ของตลาด Asia ปีน้ีสัดส่วนลดลงมากจาก 25% ในปี 2563 เหลือ 5% ในปี 2564 เป็นผลจากสถานการณ์ตน้ทุนเหลก็และค่า
ขนส่งในตลาดท่ีสูงขึ้นมาก ท าใหลู้กคา้ในแถบน้ีท่ีปัจจยัดา้นราคาค่อนขา้งมีผลส าคญัต่อการตดัสินใจสั่งซ้ือ ประกอบกบัยงั
มี stock เก่าอยู่ จึงไดช้ะลอค าสั่งซ้ือในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงบริษทัคาดว่าลูกคา้จะกลบัมาสั่งซ้ือใหม่ในปี 2565 เน่ืองจากถงัแก๊ส
เป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั  

ตลาดในประเทศ ปีน้ีสูงขึ้น โดยมีสัดส่วนท่ี 7% ลูกคา้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นงานประมูล ยอดขายจึง
เปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของลูกคา้  
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2.4 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

 
                        ในปี 2564 ท่ีผ่านมา ถึงแมบ้ริษทัจะตอ้งรับมือกบั 2 สถานการณ์หลกัท่ีทา้ทาย ไดแ้ก่ราคาเหล็กในตลาดท่ี
สูงขึ้นมากและสถานการณ์การขนส่ง แต่ดว้ยการบริหารจดัการจากประสบการณ์อนัยาวนานในธุรกิจ ท าให้บริษทัยงัคง
สามารถรักษาอตัราการท าก าไรไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ โดยส่ิงท่ีบริษทัไดบ้ริหารจดัการเป็นหลกัไดแ้ก่ 

1. ปรับกลยุทธ์การเสนอราคาขายเป็นแบบ FOB มากขึ้น เพื่อลดความเส่ียงของผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ค่าขนส่งท่ีผนัผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัเพิ่มการวางแผนจดัหาตูค้อนเทนเนอร์ล่วงหน้านานขึ้น 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนผลิตและจดัส่ง และมีระยะเวลาต่อรองใหไ้ดต้น้ทุนท่ีดีท่ีสุด  

2. ราคาเหล็กท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2563 ถึงแม้จะท าให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่ด้วยนโยบายการ
ก าหนดราคาแบบ Cost plus ท าให้สามารถปรับราคาขายได ้จึงไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั และจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา
ในอดีต การท่ีราคาเหล็กปรับตวัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลดีต่อบริษทัมากกว่า เน่ืองจากจะเป็นการเร่งให้ลูกคา้ตดัสินใจ
สั่งซ้ือไดเ้ร็วขึ้น  

3. การเนน้ตลาดถงัใหญ่หรือถงัท่ีมี high value มากขึ้น เน่ืองจากยงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยูม่าก แต่มีผูผ้ลิต
ไดน้อ้ยราย ท าใหบ้ริษทัสามารถเป็นผูน้ าในตลาดและสามารถท าก าไรไดม้ากขึ้นกวา่ถงัท่ีผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในตลาดท าได ้ 

ส าหรับก าไรสุทธิในปี 2564 ท่ีเพิ่มขึ้น 109 ลา้นบาท นอกจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นแลว้ อีกส่วนหน่ึงเป็นผล
จากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ท าให้ภาษีเงินได้ลดลง 48 ล้านบาท 
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2.5 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหน้ี  

ในปี 2564 อตัราหน้ีสินต่อการท าก าไร (IBD/EBITDA) สูงขึ้นจาก 0.4 เท่าในปี 2563 เป็น 1.4 เท่าในปี 2564 
เน่ืองจากภาระหน้ีสินจากการส ารองวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. ราคาวตัถุดิบเหลก็ท่ีสูงขึ้น ถึง 50% จากในช่วงปลายปี 2563 ท่ี 609 USD/Ton  เพิ่มขึ้นเป็น 910 USD/Ton 
ณ ส้ินปี 2564 

2. ค่าเงินบาทเม่ือเทียบ USD อ่อนค่า 11% ท าใหร้าคาวตัถุดิบสูงขึ้น  
3. ดว้ยสถานการณ์ขนส่งท่ียงัคงจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งใกลชิ้ด ท าใหบ้ริษทัตอ้งส ารองวตัถุดิบ

ในปริมาณท่ีมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอสอดคลอ้งกบัค าสั่งซ้ือท่ีไดรั้บ นอกจากน้ียงัท าให้สินคา้ส าเร็จรูปคา้งส่งมากขึ้น จาก
ปัญหาขาดแคลนตูท่ี้ไดก้ล่าวไปแลว้  

อยา่งไรก็ตาม หน้ีทั้งหมดยงัคงอยูใ่นก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีตามปกติ และดว้ยฐานะการเงินท่ีมัน่คง
ประกอบกบัผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ือง  ท าใหบ้ริษทัสามารถต่อรองไดต้น้ทุนทางการเงินท่ีต ่า 
 

2.6 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในปี 2564 ก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 
เพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ไดต้ามนโยบายท่ี 60% ของก าไรสุทธิ  
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อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ลดลง ทั้งท่ีมีก าไรก่อนภาษี (EBT) สูงขึ้น 11% เน่ืองจากมูลค่าสินคา้
คงเหลือและลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มขึ้นจากผลของสถานการณ์ขนส่งและราคาเหลก็ท่ีสูงขึ้น ท าใหส้ัดส่วนการเพิ่มของ
สินทรัพยร์วมมากกวา่การเพิ่มของก าไร  

 เลขาฯแจง้ท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า หากผูถื้อหุ้นตอ้งการรับทราบขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถเขา้ไปดูคลิปบนัทึกภาพ
การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ท่ีบริษทัไดร่้วมงาน “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity day) เม่ือ
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 หรือ ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัในงวดอ่ืนๆได ้2 ช่องทาง คือ 

 1. เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.smpcplc.com > นกัลงทุนสัมพนัธ์ > เอกสารน าเสนอขอ้มูล  

 2. เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี www.set.or.th > ขอ้มูลบริษทั > Opportunity day > คล๊ิกท่ี Youtube >   

Search ค าวา่ SMPC 

 มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ดงัน้ี 

 1. นายอาวุธ บุญทายศ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสาวกรรณิการ์ โปธา ถามวา่  

 ค าถาม: บริษทัไดร้ายงานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือปีก่อน ว่าบริษทัจะน าหุ่นยนตม์าช่วยในการผลิตถงั
แก๊สในโรงงานท่ี 2 และโรงงานท่ี 3 รวมทั้งสร้างโรงงานผลิตถงัแก๊สขนาด 500 ลิตร อีกหน่ึงโรงงานนั้นไดด้ าเนินการ
เป็นไปตามท่ีแจง้ไวห้รือไม่ 

 ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษทัไดด้ าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนับริษทัน าหุ่นยนตม์าช่วยในการผลิตครบทั้ง 3 โรงงาน โดยนางปัทมา เลา้วงษ์ 
รองประธานกรรมการ  เพิ่มเติมว่า ส าหรับโรงงานท่ีสร้างขึ้นเพื่อผลิตถงัขนาดใหญ่ 500 ลิตร ไดด้ าเนินการสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ และเร่ิมใชง้านในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
โดยในวาระน้ีไม่มีการลงมติ 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 เลขาฯไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ โดยรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเป็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่
งบการเงินไดจ้ดัท าขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 เป็นงบการเงินของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,155,362 99.99997 
ไม่เห็นชอบ 100 0.00003    
งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 เลขาฯไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรส าหรับปีทั้งส้ิน 727.78 ลา้นบาท 
และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.82 บาท 
ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ท่ีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 
ในอตัราหุ้นละ 0.47 บาท ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 251,687,977 บาท โดยอตัราการ
จ่ายปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษทัระบุ  

 โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 และจะถูกหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ทั้งน้ีจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ซ่ึงจะ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

 นอกจากน้ี ยงัไดแ้สดงขอ้มูลประวติัการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบนั เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

 มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ดงัน้ี 

 1. นายวิโรจน์ พิพฒัน์กิตติกุล ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่  

 ค าถาม: บริษทัมีแนวทางจะจ่ายปันผลจากสิทธิการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ 

 ค าตอบ: นางปัทมา เล้าวงษ์ รองประธานกรรมการ  ตอบว่า ในการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 บริษทัได้
ด าเนินการจ่ายปันผลโดยรวมสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แลว้ 

 ไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,451,562 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

**เน่ืองจากวาระต่อไป เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัและ
ดูแลกิจการท่ีดี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข นายทยัดี วิศวเวช และนายธรรมิก เอกะหิตานนท ์
ไดอ้อกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการพิจารณาวาระน้ี และงดออกเสียงในวาระเลือกตนเอง ** 
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วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ม.71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 17 ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีน้ีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 

ช่ือ ประเภทกรรมการ จ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

การเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2564 

1. นายสุรศกัด์ิ เอบิสิริสุข กรรมการ  

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 

27 ปี 100% 

2. นายทยัดี วิศวเวช กรรมการ 25 ปี 100% 

3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์

(แทนนางอุบล เอกะหิตานนท)์ 

กรรมการ 9 เดือน 100% 

 

  โดยเลขาฯไดแ้จง้ว่า ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2564  ตามระเบียบปฏิบติัท่ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ดงันั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้เลือกกรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทรงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการของบริษทั นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 ทั้งน้ีขอ้มูลเบ้ืองต้นของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยการประชุมไดจ้ดัให้มีการพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีกรรมการ
ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปี 2565 จะงดออกเสียงในวาระเลือก
ตนเอง  

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และไดแ้จง้ผลคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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ช่ือ – นามสกุล เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 

(ต าแหน่ง) คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข 302,926,779 100 - - 524,683 0.10% 

(กรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลง
นามผกูพนับริษทั) 

2. นายทยัดี วิศวเวช 283,523,409 100 - - 19,631,953 3.67% 

(กรรมการ)  
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
(กรรมการ) 
(แทนนางอุบล เอกะหิตานนท)์ 

246,416,223 100 - - 57,035,239 10.65% 

 
เป็นผลใหปี้ 2565 คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 9 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายวินยั วิทวสัการเวช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

2. นายสุรศกัด์ิ  เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นางปัทมา  เลา้วงษ ์ รองประธานกรรมการ 
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 
5. นายทยัดี  วิศวเวช กรรมการ 
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท ์ กรรมการ 
7. นายธนฑิต เจริญจนัทร์ กรรมการอิสระ 
8. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการอิสระ 
9. รศ.ดร. เจษฎ ์โทณะวณิก กรรมการอิสระ 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นตน้ไป  

 
**หลงัจากส้ินสุดการลงคะแนนในวาระน้ี เลขาฯไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ร่วมประชุม และ
ด าเนินการประชุมในวาระถดัไป**  
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ .ศ. 2535 ม.90 วรรค 2 
ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดยการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยพิจารณาจากหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมารวมถึงการขยายตวัของบริษัทฯ การประมาณ
การผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์อ่ืนท่ีมีขนาดธุรกิจ
ใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั ท่ีรวบรวมโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2563 พบว่ามีอตัราท่ี
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สมเหตุสมผล สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในตลาด และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยใน
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ีบริษทั
ไดแ้สดงค่าตอบแทนยอ้นหลงั 5 ปี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2560-2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ลา้นบาท/ปี) ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี ไม่เกิน 6 ลา้นบาทต่อปี 

จ านวนกรรมการ (ท่าน) 9 ท่าน 9 ท่าน 

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นตน้ไป) ดงัน้ี                                                                   

ต าแหน่ง ปี 2565 
(เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

ปี 2564 
 

 ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/คน/เดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 60,000 10,000 60,000 10,000 

ประธานกรรมการบริหาร 60,000 10,000 60,000 10,000 

กรรมการบริหาร 40,000 10,000 40,000 10,000 

กรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการ 25,000 10,000 25,000 10,000 

3. คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 
(คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการความเส่ียง) 
ประธาน/กรรมการ - 10,000 - 10,000 

  

 ทั้งน้ีหากวนัใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ 
ก าหนดใหรั้บค่าเบ้ียประชุมไดสู้งสุด 1 คณะ ส่วนกรรมการบริหารและ/หรือผูบ้ริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ไดรั้บ
ค่าเบ้ียประชุม 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดรั้บสิทธิคุม้ครองตาม
การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ท่ีวงเงินรวมสูงสุด 100 ลา้นบาท 

 ไม่มีขอ้ซักถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 รวม 9 ท่าน ท่ีวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,446,362 100 

ไม่เห็นชอบ - - 

งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

 เลขาฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ม.120 
ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ
โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลงานท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชีและเปรียบเทียบกบั
ผูส้อบบญัชีรายอ่ืน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งให ้

1. นายสมคิด เตียตระกูล    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   2785 หรือ 
2. นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   6549 หรือ 
3. นางสาวอมรจิต  เบา้หล่อเพชร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  10853 หรือ 
4. นางสาวศรัณญา  อคัรมหาพาณิชย ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   9919 หรือ 
5. นางสาวลกัษมี  ดีตระกูลวฒันผล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   9056 หรือ  
6. นางสาวเกษณี สระทองพูล     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี   9262 

แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ซ่ึงนางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 2 ปี คือในปี 2563-2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) เป็นวงเงิน
รวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสามแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จ านวน 45,000 บาท หรือ 3.4 % 
ตามอตัราเงินเฟ้อ และปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ี
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพื่อประกอบการ
พิจารณา บริษทัไดแ้สดงตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
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2565 
 (เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั) 

2564 2563 2562 

ค่าสอบบญัชี (บาท/ปี) 1,380,000 1,335,000 1,290,000 1,242,000 

เพิ่มขึ้น (บาท) 45,000 45,000 48,000 62,000 

เพิ่มขึ้น (%) 3.4% 3.5% 3.9% 5.3% 

ผูส้อบบญัชีท่ีลงนาม 1. นายสมคิด เตียตระกูล 
2. นางสาว กญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์
3. นาวสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร 
4. นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์
5. นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล 
6. นางสาวเกษณี สระทองพูล 

นางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์

 

นางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์

 

นายธีรศกัด์ิ  
ฉัว่ศรีสกุล 

บริษทัผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
  

 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอและบริษทัแกรนทธ์อนตนั จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 ไม่มีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม ท่ีประชุมจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตาม
รายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ซ่ึงนางสาวศรัณญา 
อคัรมหาพาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาแลว้ 2 ปี ในปี 2563-2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี (ไม่รวมค่าใชจ่้าย
อ่ืน) เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,380,000 บาท/ปี (หน่ึงลา้นสามแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติ คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นชอบ 303,446,362 100 
ไม่เห็นชอบ - - 
งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณา  

 ท่ีประชุมมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมดงัน้ี 

 1. นายอาวุธ บุญทายศ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางสาวกรรณิการ์ โปธา ถามวา่ 

 1.1  ค าถาม: บริษทัมีการเพิ่มพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้เพื่อรองรับสินคา้ท่ียงัจดัส่งไม่ได ้เน่ืองจากค่าขนส่งท่ีปรับตวั
สูงขึ้น ท าใหบ้ริษทัเกิดตน้ทุนเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าใด และการท่ีบริษทัเสนอการขายแบบไม่รวมค่าขนส่ง (FOB) มากขึ้น 
ดงันั้นเม่ือถึงเวลาจดัส่ง แต่ทางลูกคา้ยงัไม่ให้จดัส่งเน่ืองจากค่าระวางเรือท่ีปรับตวัสูงขึ้น บริษทัตอ้งจดัเก็บสินคา้ไวจ้นกว่า
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ลูกคา้ตอ้งการให้จดัส่ง ท าใหบ้ริษทัตอ้งมีภาระในการจดัเก็บสินคา้ใหลู้กคา้ไปนานเท่าใด และสินคา้รอส่งมอบท่ีเก็บไวใ้น
คลงัสินคา้ ไดบ้นัทึกเป็นรายไดท้ั้งหมดแลว้ใช่หรือไม่   

        ค าตอบ: นางปัทมา เล้าวงษ์ รองประธานกรรมการ  ตอบว่า บริษทัมีต้นทุนในการจัดเก็บสินคา้เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย แต่บริษทัพิจารณาแลว้ว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าเสียโอกาส และเปรียบเทียบกบัระยะเวลาในการหาราคาค่า
ขนส่งท่ีเหมาะสม บริษทัจะไดรั้บความคุม้ค่าและประโยชน์มากกว่า สินคา้ทั้งหมดท่ีบริษทัท าการผลิตเป็นสินคา้ท่ีมีค าสั่ง
ซ้ือจากลูกคา้แลว้ มีเพียงบางช่วงท่ีลูกคา้ขอชะลอการจดัส่ง เพื่อหาค่าระวางเรือท่ีเหมาะสมท่ีลูกคา้รับได ้โดยในสถานการณ์
ปกติบริษทัจะเสนอขายแบบรวมค่าขนส่ง (CIF) แต่จากปัญหาค่าระวางเรือท่ีปรับตวัสูงขึ้นมากท าใหต้อ้งเสนอขายแบบไม่
รวมค่าขนส่ง (FOB) โดยเม่ือบริษทัผลิตถงัแก๊สเสร็จแลว้ บริษทัจะท าการเสนอราคาค่าขนส่งกบัลูกคา้ โดยนายสุรศกัด์ิ เอิบ
สิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เพิ่มเติมวา่ ส่วนใหญ่ลูกคา้ประมาณร้อยละ 80-90 จะซ้ือค่าขนส่งกบับริษทั 
และท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยมีการจดัเก็บสินคา้เป็นระยะเวลานาน การเพิ่มพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้จะท าให้กระบวนการผลิตใน
โรงงานราบร่ืน และควบคุมไดดี้ขึ้น รวมถึงช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ และนางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) เพิ่มเติมว่า สินคา้รอส่งมอบยงัไม่ไดบ้นัทึกเป็นรายได ้โดยจะถูกบนัทึกเป็นรายไดก็้
ต่อเม่ือสินคา้ขึ้นกาบเรือแลว้ตามหลกัการบญัชี 

 1.2  ค าถาม: จากรายงานประจ าปี 2564 เร่ืองความเส่ียงเก่ียวกบัมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping: 
AD) ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีท าการไต่สวนการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินคา้ถงัแก๊สท่ีน าเขา้จากประเทศไทย และ
ประเทศจีน จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัอยา่งไร 

        ค าตอบ: นายจีระวุติ เล้าวงษ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ (โรงงาน) ตอบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การ
ด าเนินมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) ส าหรับสินคา้ถงัแก๊ส LPG ท่ีน าเขา้ไปในสหรัฐอเมริกาจาก 2 
ประเทศคือ ประเทศไทย และประเทศจีน ผลการไต่สวนการตั้งอตัราภาษี (Anti-dumping Duty: AD) ส าหรับประเทศไทย 
มีอตัราภาษีท่ีต ่ากว่าประเทศจีน เน่ืองจากการพิจารณาของกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกา มองถึงความเป็น Market 
Economy ของประเทศไทย และความโปร่งใส ซ่ึงบริษทัเป็นบริษทัมหาชน มีการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความชดัเจน 
รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกบักระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาเป็นอยา่งดี ท าใหบ้ริษทัมีอตัราภาษีท่ีดีกวา่ประเทศจีนใน
ปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมีความเส่ียง และเสียเปรียบผูผ้ลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดีโดยหลกัการของ
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) จะมีการทบทวนอตัราภาษีทุกปี ซ่ึงการทบทวนจะใชเ้วลา 12-18 เดือน 
จนกว่าจะครบ 5 ปี และจะมีการทบทวนใหม่ว่าจะมีการต่ออายหุรือไม่ ซ่ึงการทบทวนน้ีอาจเกิดความเส่ียงท่ีอตัราภาษีอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซ่ึงอาจจะท าให้บริษทัมีความเส่ียงในดา้นการแข่งขนัในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น หรือน้อยลง
ต่อไปในอนาคต 

 1.3 ค าถาม: บริษทัไดร้ายงานในงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity day) ท่ีผ่านมาว่าสัดส่วนรายได้
ของภูมิภาคเอเชียลดลงไปมาก เน่ืองจากลูกคา้ในภูมิภาคเอเชียนั้นอ่อนไหวต่อราคาสินคา้ท่ีปรับตวัสูงขึ้น จึงชะลอค าสั่งซ้ือ 
ส่วนใหญ่เป็นเวลา 1-2 ปี ปัจจุบนัผา่นมาเป็นเวลา 1 ปีแลว้ไม่ทราบมีค าสั่งซ้ือกลบัมาบา้งหรือไม่ 

       ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ปัจจุบันตลาดในภูมิภาค
เอเชียเร่ิมมีค าสั่งซ้ือกลบัมา แต่ค่าขนส่งยงัคงสูง และราคาเหล็กปรับตวัลงมาเพียงเล็กน้อย และประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ้
ก าลงัจะมีการเปิดประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการเขา้ร่วมประมูลดว้ย นอกจากน้ียงัมีหลายประเทศ
เร่ิมมีการสอบถามเขา้มา แต่ยงัไม่มีการตดัสินใจซ้ือ อย่างไรก็ตามถงัแก๊สเป็นสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ จึงคาดว่าปีน้ี
น่าจะปรับตวัดีขึ้น 
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 1.4 ค าถาม: บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะขยายการขายถงัแก๊สประเภทถงั 3 ส่วนเพิ่มขึ้น เพราะมีอตัราการท าก าไรท่ี
ดีกว่า และมีคู่แข่งน้อยรายใช่หรือไม่ และในกระบวนการผลิตถงัแก๊สประเภทถงั 3 ส่วนยากกว่าถงัแก๊สประเภทถงั 2 ส่วน
อยา่งไร และบริษทัสามารถผลิตถงัแก๊สประเภทถงั 3 ส่วนไดป้ระมาณก่ีใบ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายรวม 

       ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ การผลิตถงัแก๊สประเภทถงั 
3 ส่วน มีกระบวนการผลิตท่ียากกว่าถงัแก๊สประเภทถงั 2 ส่วน เน่ืองจากมีแนวเช่ือมตรงกลางท่ีตอ้งใชแ้รงงานในการผลิต 
ซ่ึงบริษทัวางก าลังผลิตถงัแก๊สประเภทถัง 3 ส่วน ประมาณ 0.8-1 ล้านใบ/ปี บริษทัมีนโยบายขยายตลาดถังใหญ่ ซ่ึง
โรงงานผลิตถงัขนาดใหญ่ของบริษทัได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีค าสั่งซ้ือเขา้มาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับได้น า
หุ่นยนตเ์ขา้มาช่วยในกระบวนการผลิตท าใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดวา่ปลายปีน้ีจะเห็นผลท่ีชดัเจนขึ้น 

 1.5 ค าถาม: จากรายงานประจ าปี 2564 เร่ืองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษทัแจง้ว่าปัจจุบนัโครงการติดตั้ง
แลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการด าเนินการขอใชสิ้ทธิประโยชน์ในปี 2565 ไม่ทราบว่ามูลค่ารวมทุกโครงการมีมูลค่าเท่าไร 
และมีโครงการใดบา้ง 

       ค าตอบ: นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านักงาน) ตอบว่า บริษทัมี 2 โครงการ คือ 
Solar rooftop และหุ่นยนตส์ าหรับเช่ือมสปัดส าหรับทั้ง 3 โรงงาน ซ่ึงทั้งสองโครงการด าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแลว้ และ
อยูร่ะหวา่งด าเนินการยื่นเอกสารขอใชสิ้ทธ์ิกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับปี 2564 บริษทัได้
ยืน่ขอใชสิ้ทธ์ิแลว้ และจะมีบางส่วนยกมาใชใ้นปี 2565 ซ่ึงมีมูลค่าไม่มาก มูลค่ารวมทั้งโครงการประมาณ 53 ลา้นบาท 

 1.6 ค าถาม: จากรายงานประจ าปี 2564 เร่ืองความเส่ียง บริษทัแจง้ว่ามีลูกคา้ 1 รายท่ีมียอดซ้ือมากกว่าร้อยละ 10 
แต่อย่างไรก็ตามไม่มีลูกคา้รายใดมียอดซ้ือเกินร้อยละ 30 ของรายได ้หมายความว่าลูกคา้รายน้ีมียอดสั่งซ้ือเกินร้อยละ 20 
ของรายไดใ้ช่หรือไม่ และบริษทัดงักล่าวสั่งซ้ือกบับริษทัมานานเท่าใด 

       ค าตอบ: นางปัทมา เลา้วงษ ์รองประธานกรรมการ  ตอบว่า จากเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ระบุไวว้่าถา้มีลูกคา้รายใดท่ีมียอดขายมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมให้เปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 
one report ลูกคา้ของบริษทัรายน้ีมียอดขายอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วม เป็นลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือกบั
บริษทัมายาวนานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี และเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกบับริษทั 

 2. นายพิศุทธ์ิ สัมปทานุกุล ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่ 

     ค าถาม: ราคาเหล็กซ่ึงเป็นตน้ทุนวตัถุดิบหลกัของบริษทั และราคาพลงังานท่ีปรับตวัสูงขึ้น บริษทัมีนโยบาย
บริหารจดัการอยา่งไร และถา้ราคาแก๊สปรับตวัสูงขึ้นจะกระทบต่อยอดขายของบริษทัหรือไม่ 

     ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษทัมีการใชพ้ลงังานใน
กระบวนการ Heat treatment เหล็ก และการอบสี ซ่ึงคิดเป็นเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ของตน้ทุนทั้งหมด ท าให้ไม่ส่งผลกระทบ
มากนกั ส าหรับการปรับตวัของราคาแก๊ส ยงัไม่น่าจะมีผลต่อยอดขายของบริษทั เน่ืองจากประเทศท่ีก าลงัพฒันาส่วนใหญ่
จะใชถ้งัแก๊สท่ีมีขนาดเล็ก ประมาณ 2-3 กิโลกรัม ท าให้คนในประเทศ มีก าลงัซ้ือแก๊สมาใชใ้นการหุงตม้ได ้ดงันั้นบริษทั
มองว่าหากไม่ได้ซ้ือในปริมาณมากและถงับรรจุแก๊สมีขนาดเล็ก ก็น่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก รวมถึงบางประเทศ 
รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการใช้แก๊สหุงตม้ เช่น มาตรการตรึงราคา ดงันั้นไม่ว่าแก๊สหรือน ้ ามนัจะปรับตวัสูงขึ้นหรือ
ลดลงก็จะส่งผลกระทบนอ้ยต่ออตัราการใชพ้ลงังาน 
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 3. นายประสาน เกิดอยู ่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ถามวา่ 

 3.1  ค าถาม: สถานการณ์โควิดในปัจจุบนัจะส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร 

        ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ปัจจุบนัสถานการณ์โควิด
ท าให้ประชาชน Work from home มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้แก๊สเพิ่มมากขึ้น เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือเกิดการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหห้ลายบริษทัในสหรัฐอเมริกาเปิดท าการไม่ได ้ท าใหก้ าลงัการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
ลดลง แต่ความต้องการใช้แก๊สเพิ่มสูงขึ้น นางปัทมา เล้าวงษ์ รองประธานกรรมการ เพิ่มเติมว่า ตั้ งแต่ต้นปีท่ีผ่านมา
สถานการณ์ของบริษทัก็ยงัคงเป็นไปตามแผนท่ีบริษทัวางไว ้ค าสั่งซ้ือยงัคงมีเขา้มาอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนับริษทัมี 
Backlog อยูป่ระมาณ 2-3 เดือน และบริษทัเช่ือวา่ในปี พ.ศ. 2565 บริษทัจะสามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 3.2  ค าถาม: บริษทัมีแผนกลยทุธ์ในการควบคุมตน้ทุนอยา่งไร 

        ค าตอบ: นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ กลยทุธ์การควบคุมตน้ทุน
ของการผลิตคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงถา้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นตน้ทุนก็จะลดลง  

        นางปัทมา เลา้วงษ ์รองประธานกรรมการ  เพิ่มเติมวา่ บริษทัมีการปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหมี้ความทนัสมยัขึ้น
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการน าหุ่นยนต์เขา้มาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อลด Rework และ Scrap ซ่ึงบริษทัสามารถควบคุม
ตน้ทุนการผลิตไดดี้มาก และส่วนหน่ึงท่ีท าให้อตัราการท าก าไรดีขึ้น คือบริษทัขยายตลาดถงัใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูงและมีผูผ้ลิต
น้อยราย ท าให้บริษทัมีอตัราการท าก าไรท่ีดีขึ้น นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ส านกังาน) เพิ่มเติมวา่
หัวใจหลกัของโรงงานคือการควบคุมตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการก าหนด Standard cost ในการใชว้ตัถุดิบ มี
การเปรียบเทียบและรายงานผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอ มีการติดตามวิเคราะห์หาสาเหตุและท าการแกไ้ขปรับปรุง เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมจากท่ีประชุม เลขาฯไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชี ท่ีสละเวลามาร่วมการประชุม และกล่าว
ปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.08 น. 

  

 

………………………………………. ………………………………………. 

 (นางสาวกญัญา วิภาณุรัตน์) (นายวินยั วิทวสัการเวช)  

 เลขานุการบริษทั ประธานท่ีประชุม 


