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วิสัยทัศน์ (VISION)

 พันธกิจ (MISSION)

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรมก�รผลิตถังแก๊สของโลก”

•  จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ หล�กหล�ย และยืดหยุ่นต�มคว�มต้องก�ร
    ของลูกค้�
•  มีบริก�รหลังก�รข�ยที่ให้คว�มเอ�ใจใส่เหนือคู่แข่ง
•  บริห�รต้นทุนให้มีประสิทธิภ�พ เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
•  ส่งเสริมพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง พร้อมกับคำ�นึงถึง
    คุณภ�พชีวิต และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของพนักง�น
•  ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



2 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทั่วไปสำ�หรับนักลงทุน   

ชื่อบริษัท	 	 	 	 บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
     SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 SMPC

เลขทะเบียนบริษัท	 	 	 	 0-10-7-537-00160-9

ประเภทของธุรกิจ								 	 	 ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว	และถังทนความดันแบบต่างๆ

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

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	และโรงงาน		 	 92		ซ.เทียนทะเล	7	แยก	4	ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล		
	 	 	 	 	 แขวงแสมดำา	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150
	 	 	 	 	 92	Soi	Thientalay	7	(4th	Intersection),	Bangkhunthien-Chaitaley	Rd.,	
	 	 	 	 	 Samaedam,	Bangkhunthien,	Bangkok		10150

ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 468,449,160	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน	46,844,916	หุ้น

ทุนที่ออกและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 468,449,160	บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(PAR)	 	 	 10	บาท	/	หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ	 	 	 	 ไม่มี

รอบระยะเวลาบัญชี		 	 	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	 	 ไม่มี

ติดต่อ				

สำานักงานใหญ	่

โทรศัพท์	(TELEPHONE)	 		 	 (02)	895-4139-54																																						

โทรสาร		(FAX)	 	 	 	 (02)	416-5534

E-mail	 		 	 	 	 info@smpcplc.com

นักลงทุนสัมพันธ	์										

โทรศัพท์	(TELEPHONE)	 	 	 (02)	895-4139-54

E-mail	 	 	 	 	 ir@smpcplc.com
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ประวัติบริษัท 

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

เร่ิมก่อต้ังบริษัท	ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก	
6.4	ล้านบาท	โดยกลุ่มตระกูล	“เอกะหิตานนท์”
โดยมี วั ตถุประสงค์ เพื่ อผลิ ตถั งแก๊ ส
ปิโตรเลียมเหลวจำาหน่ายภายในและต่าง
ประเทศ	โดยมีสำานักงานและโรงงานแห่งแรก
อยู่ที่เขตบางมด	กรุงเทพมหานคร	ด้วย
กำาลังการผลิตเริ่มต้นที่	60,000	ใบต่อปี

บริษัทเริ่มเข้าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 3	
ธันวาคม	 2534	 และในปี	 2535	 เพื่อเพิ่ม
กำาลังการผลิตให้สูงข้ึนตามการขยายตัว
ของตลาด	 บริษัทได้ย้ายสำานักงานใหญ่และ
โรงงานมาท่ีต้ังปัจจุบันท่ีถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล	บนเนื้อที่รวมกว่า	28	ไร่

เนือ่งจากวกิฤตเศรษฐกจิตกตำา่ทัว่ภมูภิาคเอเชยี	
ทำาให้บรษิทัต้องหยดุดำาเนนิงานทีโ่รงงานลำาพนู

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน		
ISO	9001:2008	(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือถังสำาหรับใช้เป็นชิ้น
ส่วนรถยนต์

-	 	บรษัิทได้สร้างโรงงานที	่ 3	 เสรจ็สมบรูณ์
แล้ว	 ทำาให้กำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก	 5	
ล้านใบต่อปี	เป็นประมาณ	5.5	ล้านใบต่อปี
-	 หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการอนุมัติให้
กลับเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อ
วันที่	11	พฤศจิกายน	2556
-	 บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่	 2	
ชนิดคือ	
1)	 ถัง	 1	 ปอนด์	 ได้รับรองตามมาตรฐาน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 (DOT)	 ซึ่งเป็น
ถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถัง
แก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง	
2)	ถงันำา้หนกัเบา	(Light	Weight	Cylinder)	
ได้รับรองมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป	
(EN)	 เป็นโรงงานที่	 3	 ของโลก	 ซึ่งเป็นถัง
แก๊สทำาจากเหล็กชนิดพิเศษ	 มีนำ้าหนักเบา	
และคุณสมบัติความคงทนเทียบเท่าถัง
เหล็กทั่วไป	

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	 มอก.	 370-2552	 สำาหรับ
ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำาหรับรถยนต์รูป
ทรงแคปซูล	 (Cylindrical)	 และรูปทรง
ยางรถยนต์	 (Toroidal)	 เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษัท
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)	

เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
ตลาดโลก	บริษัทลงทุนในการก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ที่จังหวัดลำาพูน	 โดยโรงงานแห่ง
นี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)

บริษัทได้ย้ายเคร่ืองจักรท้ังหมดจากโรงงาน
ลำาพูนมารวมกันที่สถานที่โรงงานปัจจุบัน
เพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับการขยายตัวของ
ตลาดและเพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	ทำาให้บริษัทมีกำาลังการผลิต
ประมาณ		5	ล้านใบต่อปี

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ	 “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
ประจำาปี	2531”	จากหนังสือพิมพ์เส้นทาง
เศรษฐกิจ	และต่อมาในปี	2533	บริษัทได้
รับโล่เกียรติยศ	 และประกาศเกียรติคุณ	
“โรงงานยอดเยี่ยมประจำาปี	 2533”	 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	9002	
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตถังแก๊สในประเทศไทยรายแรก
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน	
ISO	9001:2000

2524

2534-2535

2540

2552

2531-2533

2538

2547 

2555

2556

2528

2537

2544

2553
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2	ประวัติก�รเพิ่มทุนและร�ยก�รเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน	 8.6	 ล้านบาท	
จากทุนจดทะเบียน	6.4	ล้านบาท	เป็นทุน
จดทะเบียน	15	ล้านบาท

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน	108.09	ล้านบาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	374.76	ล้านบาท	โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน	 93.69	 ล้านบาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	468.45	ล้านบาท	โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2556
เมื่อวันที่	 13	 ธันวาคม	 2556	 มีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้โอนสำารอง
ตามกฎหมายจำานวน	0.98	ล้านบาท	และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน	43.90	ล้านบาท
ตามลำาดับ	เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของงบการเงินระหว่างกาล	ณ	วันที่	30
กันยายน	2556	จำานวน	44.88	ล้านบาท
ดังนั้น	ภายหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว
บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำานวน
6.10	ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน	 25	 ล้านบาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	 40	 ล้านบาท	 โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมและเสนอ
ขายแก่ประชาชนทั่วไป

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน	 80	 ล้านบาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	 120	 ล้านบาท	 โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน	120	ล้านบาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	 240	 ล้านบาท	 โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ออกหุ้นเพ่ิมทุนให้ธนาคารเจ้าหน้ีตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้จำานวน	26.67	ล้านบาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	 266.67	 ล้านบาท	 (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติม	 “ความเสี่ยงด้านการ
เงิน”)

2526 2553

2555

2556

2533

2536

2537

2551
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ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท

เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้น

ปี	 2556	 ทีผ่่านมานี	้ เป็นปีทีน่่ายนิดีเป็นอย่างมากของบริษทั	 ในความสำาเรจ็ของผูบ้ริหารทีพ่ยายามอย่างต่อเนือ่งในการแก้ไขผลการดำาเนนิ
งานของบริษัทจนสามารถกลับเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 11	 พฤศจิกายน	 2556	 โดยมีราคาปิดวันแรกที่	
32.74	 บาทต่อหุ้น	 สูงกว่าราคาปิดล่าสุดก่อนหยุดการซื้อขายมากกว่า	 1000%	 อันเป็นแนวโน้มที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนต่อบริษัท

เศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรป	และสหรัฐอเมริกาในปีนี้	ยังคงชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทซึ่ง
มียอดขายจากการส่งออกกว่า	80%	ของยอดขายรวม	มีฐานลูกค้าหลากหลายอยู่ในภูมิภาคต่างๆจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก	 เนื่องจาก
ความต้องการใช้ถังแก๊สในกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนายังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราการขยายตัวของประชากรและ
ครัวเรือน	การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	และการส่งเสริมขององค์กรอนุรักษ์ต่างๆ	ไม่ให้ตัดไม้มาทำาฟืน	

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำาเนินงานและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอ	 พร้อมกับติดตามข้อมูล	 ข่าวสาร	 รวมทั้ง
ประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด	 เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำาเนินงานของบริษัท	 เพื่อร่วมกับฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงกลยุทธ์	 และสร้างมาตรการเพื่อรองรับสภาวการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เป็นผลให้บริษัทสามารถ
แก้ไขและบรรเทาปัญหาต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีประสิทธิผล	และทันต่อเหตุการณ์

ปีนี้บริษัทมีความสามารถในการทำากำาไรใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	โดยมีรายได้จากการขาย	และอัตรากำาไรขั้นต้น	จำานวน	2,121.14	ล้านบาท	
และ	430.25	ล้านบาทตามลำาดับ	มีกำาไรสุทธิจำานวน	135.95	ล้านบาท	ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่	 เป็นผลให้ยอดขายช่วงปลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปีที่แล้ว	 ในส่วนฐานะทางการเงิน
นั้นจะเห็นได้ว่ามีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง	 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้อย	 เนื่องจากในปีนี้มีการลงทุนเพิ่มเติมในการซื้อ
ที่ดินและก่อสร้างโรงงาน	3	เพื่อขยายกำาลังการผลิต	รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต		

สำาหรับทิศทางในการดำาเนินงานของบริษัทในปีหน้านั้น	 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีจากการที่โรงงาน	 3	 เสร็จสมบูรณ์	 ทำาให้กำาลังการ
ผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก	5	ล้านใบ/ปี	 เป็น	5.5	ล้านใบ/ปี	 โดยเป็นการเพิ่มกำาลังการผลิตของถัง	3	ส่วน	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
และเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากมีผู้ผลิตน้อยราย	 นอกจากนี้บริษัทคาดว่า	 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (DOT)	 ในปีนี้คือ	ถัง	 1	ปอนด์	 ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง	 และ	
ถังนำ้าหนักเบา	ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสหภาพยุโรป	(EN)	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่	นับเป็นความสำาเร็จของบริษัทที่สามารถผลิตถัง
ชนิดนี้ได้เป็นรายแรกในทวีปเอเชียและเป็นรายที่	 3	 ของโลก	 จึงม่ันใจได้ว่าธุรกิจถังแก๊สยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเน่ืองและบริษัท
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ถังแก๊สอย่างต่อเนื่องเพื่อครองความเป็นผู้นำาในการผลิตถังแก๊สสู่ตลาดโลกต่อไป	

สุดท้ายนี้	 ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท	 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ที่มอบความไว้วางใจใน
การบริหารงานและให้การสนับสนุนบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด	 อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทการทำางาน	
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา	ทัง้นีค้ณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารยงัคงเน้นแนวทางในการดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน	เพื่อประโยชน์สุข
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป
	

(นายวินัย	วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ
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ข้อมูลท�งก�รเงินโดยสรุปของบริษัท (เปรียเทียบ 3 ปี)

                                    หน่วย
2554

(ปรับปรุงใหม่)
 2555

(ปรับปรุงใหม่)
2556

ฐ�นะท�งก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม																																					

					สินทรัพย์รวม																																																						 					ล้านบาท 1,038.26 1,314.56 1,423.99

					หนี้สินรวม																																																										 					ล้านบาท 933.81 940.86 914.34

					ส่วนของผู้ถือหุ้น	 					ล้านบาท 104.45 373.70 509.65

ผลก�รดำ�เนินง�น																																												

					ขายสุทธ	ิ																																															 					ล้านบาท 2,048.98 2,319.81 2,121.14

					ต้นทุนขาย 					ล้านบาท 	(1,602.50) (1,845.46) (1,690.89)

					กำาไรขั้นต้น 					ล้านบาท 446.48 474.35 430.25

					รายได้อื่น																																																									 					ล้านบาท 61.47 77.48 80.47

					ค่าใช้จ่ายในการขาย 					ล้านบาท (139.89) (140.96) (160.90)

					ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 					ล้านบาท (129.40) (137.64) (150.07)

					ต้นทุนทางการเงิน 					ล้านบาท (46.86) (44.29) (29.21)

					ภาษีเงินได้ 	ล้านบาท	 												(11.74) 										(53.39) 								(34.59)

					กำาไรสุทธิ																																																							 					ล้านบาท 180.06 175.55 135.95

					กำาไรสุทธิต่อหุ้น 					บาท/หุ้น 4.80 4.45 2.90

					มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 					บาท/หุ้น 2.79 9.47 10.88

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

					อัตราการเติบโตของยอดขาย 			% 51.76 13.22 (8.56)

					อัตรากำาไรขั้นต้น 		% 21.79 20.45 20.28

					อัตรากำาไรสุทธิ	(ต่อรายได้รวม) 		% 8.53 7.34 6.17

					อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 		% N/A 73.43 30.78

					อัตราส่วนสภาพคล่อง 		เท่า 0.83 1.07 0.85

					อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 		เท่า 0.27 0.36 0.32

					อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 		เท่า 8.94 2.52 1.79

ร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัท 		ณ	วันที่ N/A N/A 27/12/56

					ราคาปิด 		บาท/หุ้น N/A N/A 20.20

					มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 		ล้านบาท N/A N/A 946.27

หมายเหตุ :  ในปี 2556 บริษัทได้น�ามาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 และ ปี 2554
( โปรดดูสรุปค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ประกอบ )



8 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน	(ล้านบาท)มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท/หุ้น)

ฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)ความสามารถในการทำากำาไร	(ล้านบาท)

สินทรัพย์รายได้จากการขาย หนี้สินกำาไรขั้นต้น ส่วนของผู้ถือหุ้นกำาไรสุทธิ

กำาไรต่อห้น	(บาท/หุ้น)

23.362.79
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รูปกิจกรรมบริษัทและกิจกรรมเพื่อสังคม

ก�รจัดก�รประชุมส�มัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 
เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2556	เวลา	14.00	น.	
ณ	สำานักงานใหญ่	
บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)

ก�รจัดก�รประชุมวิส�มัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 
และเยี่ยมชมโรงง�น
เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2556	เวลา	14.00	น.
ณ	สำานักงานใหญ่	
บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)

กิจกรรมสร้�งฝ�ยชะลอนำ้�
พนักงานของบริษัทได้ร่วมในกิจกรรมสร้าง
ฝายชะลอนำ้า	ณ	อุทยานธรรมชาติวิทยา	
อ.สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	เพื่อลดการเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่	อีกทั้งยังสามารถกักเก็บนำ้าในพื้นที่
ได้เพียงพอ	และยังเป็นการฟื้นฟูพื้นป่าที่
เสื่อมโทรมอีกด้วย	



10 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

กิจกรรมวันเด็ก
บริษัทและพนักงานร่วมกันนำาเครื่องใช้และ
อปุกรณ์การเรยีนมอบให้กับโรงเรยีนราชมนตรี	
กรุงเทพมหานคร	เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่ง
ชาติ

ประช�สัมพันธ์รับสมัครง�น
เพื่อเพิ่มช่องทางในการหางานและลดอัตรา
การว่างงานให้กับชุมชน	บริษัทได้ออกพื้นที่
เพื่อเปิดรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่	ณ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	

ประเพณีวนัสงกร�นต์ 2556
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
ต่อผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	อีกทั้งยัง
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของไทย	บริษัทจัดให้มีการพิธีรดนำ้าดำาหัว
ผู้บริหารอาวุโสของบริษัท	เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์

โครงก�รซ้อมดับเพลงิประจำ�
ปี 2556
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงาน	ผู้
บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทเข้าร่วม
ซ้อมดับเพลิงประจำาปี	2556	ณ	บริเวณ
ภายในบริษัท	โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับ
เพลิงดาวคะนอง
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โครงก�รตรวจสขุภ�พประจำ�ปี
เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของบุคลากรใน
องค์กร	บริษัทได้จัดโครงการตรวจสุขภาพผู้
บริหารและพนักงานทุกคน	โดยหน่วยแพทย์
จากโรงพยาบาลพระราม	2

ง�นทำ�บุญบรษัิท ประจำ�ปี 2556
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกทีด่ี
ของพนักงานต่อองค์กร	บริษัทจัดให้มีการ
ทำาบุญร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร	
พร้อมกับพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงาน

บรจิ�คโลหติ
พนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคโลหิต
ให้กับหน่อยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่	
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า	



12 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมก�รบริษัท

1.		นายวินัย	วิทวัสการเวช
					ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.		นางอุบล		เอกะหิตานนท์	
					รองประธานกรรมการและ
					ประธานกรรมการบริหาร	

3.		นางสุภา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	
					กรรมการ
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4.			นายสุรศักดิ์		เอิบสิริสุข
					กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

5.		นายทัยดี		วิศวเวช		
					กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	

6.			นางปัทมา		เล้าวงษ์		
					กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สำานักงาน)
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
					เลขานุการบริษัท

7.			นางสาวพรรณนา	ชูชาติ		
					กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8.			นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	
					กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
					(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

9.			นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	
					กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
					(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

124
58 7 3 6 9
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คณะผู้บริห�ร

1.		นางอุบล		เอกะหิตานนท์	
					รองประธานกรรมการและ
					ประธานกรรมการบริหาร	

2.		นางสุภา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	
					กรรมการ
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

3.		นายสุรศักดิ์		เอิบสิริสุข
					กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4.			นายทัยดี		วิศวเวช		
						กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	

5.			นางปัทมา		เล้าวงษ์		
					กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(สำานักงาน)
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
					เลขานุการบริษัท

6.			นายเยือน		ริยะตานนท์		
						ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

7.			นายธรรมิก		เอกะหิตานนท์์		
					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

8.			นายจีระวุฒิ		เล้าวงษ์		
						ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

9.			นายจิรศักย์		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร
						ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)
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14 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติคณะกรรมก�รบริษัทและคณะผู้บริห�ร

ก�รศึกษ�
			ปริญญาโท	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			ปริญญาตรี	บัญชีบัญฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
			DCP	จาก	IOD
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)	    -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   -	
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2555	-	ปัจจุบัน								ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด(มหาชน)		
2555	-	ปัจจุบัน								ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม	จำากัด	(มหาชน)	
2554	-	ปัจจุบัน								ประธานกรรมการ	บริษัทบางกอก	เดค-คอน	จำากัด	(มหาชน)	
2554	-	2555											ประธานคณะกรรมการบริหารบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	
2552	-	2555											รองประธานคณะกรรมการ		บริษัททิพยประกันภัย		จำากัด	(มหาชน)																								
2553	-	2554											อธิบดีกรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง	
2553	-	2554											ประธานกรรมการ	บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด	
2552	-	2554											ประธานคณะกรรมการ	ธนาคารออมสิน	
2551	-	2553											อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน							
				ประธานกรรมการตรวจสอบ		บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม	จำากัด	(มหาชน)
				ประธานกรรมการ		บริษัทบางกอก	เดค-คอน	จำากัด	(มหาชน)
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			-ไม่มี-

ก�รศึกษ�
			ปริญญาตรี		Madison	Technical	and	Vocational	School,	Wisconsin,	USA
หลักสูตรอบรม
			Accounting	for	Non-Accountant		
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)	    3.28
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   พี่สะใภ้คุณสุภา	มารดาคุณปัทมา	
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2555	-	ปัจจุบัน									รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2550	-	2555											ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการ		บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด
2550	-	2555											ประธานกรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
				กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

1.	นายวินัย	วิทวัสการเวช		[	63	ปี	]

				ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.	นางอุบล		เอกะหิตานนท์		[	72	ปี	]

				รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ
				บริหาร	
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ก�รศึกษ�
			ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(บัญชี)	ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอบรม
			DAP	จาก	IOD
			Accounting	for	Non-Accountant
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)		   -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  อาคุณปัทมา	
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการ		บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2550	-	2555											กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด
2537	-	2555											กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน						-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
				กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รศึกษ�
			ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม
			DCP	และ	DAP	จาก	IOD
			Accounting	for	Non-Accountant
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)	    4.59
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  -
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2535	-	ปัจจุบัน								กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด
2550	-	2555											กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน						-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
				กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รศึกษ�
			ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรอบรม
			DCP	และ	DAP	จาก	IOD
			Accounting	for	Non-Accountant
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)	    0.08
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   -	
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2533	-	2555											กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2537	-	2554											กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(โรงงาน)	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน						-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	

3.	นางสุภา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	[	74	ปี	]

				กรรมการ
				กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

5.	นายทัยดี		วิศวเวช			[	74	ปี	]

				กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	

4.	นายสุรศักดิ์		เอิบสิริสุข			[	61	ปี	]

				กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	
				กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
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ก�รศึกษ�
				MBA(Finance)	,	University	of	Wisconsin,	USA
				ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม
			DAP	จาก	IOD
			CFO	จากสภาวิชาชีพบัญชี
			SDP	จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)     22.59
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   บุตรคุณอุบล	หลานคุณสุภา
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2552	-	ปัจจุบัน								กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	(สำานักงาน)
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2544	-	2552											กรรมการและผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2542	-	2551											กรรมการ	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด
2537	-	2555											กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สำานักงาน)	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน						-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
				กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

6.	นางปัทมา		เล้าวงษ์			[	46	ปี	]

					กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สำานักงาน)
					กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
					เลขานุการบริษัท

ก�รศึกษ�
				ปริญญาตรี	ภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตบางเขน
หลักสูตรอบรม
			DAP	จาก	IOD
			การกำากับดูแลกิจการที่ดี
			Accounting	for	Non-Accounting	Audit	Committee
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)		   0.01
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  -
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2541	-	ปัจจุบัน								กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2523	-	ปัจจุบัน								เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สภากาชาดไทย	

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน						-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	

ก�รศึกษ�
				ปริญญาตรี	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
			DAP	จาก	IOD
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)	    -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   -
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2552	-	ปัจจุบัน								กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2551	-	ปัจจุบัน								กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทธนาสิริกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
2549	-	ปัจจุบัน								Chief	Finance	Officer	บริษัทล็อกซ์เล่ย์	จีเทค	เทคโนโลยี	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					
			กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทธนาสิริกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	

7.	นางสาวพรรณนา	ชูชาติ			[	60	ปี	]

				กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8.	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา			[	50	ปี	]

				กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
				(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
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ก�รศึกษ�
				ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรอบรม
				Accounting	for	Non-Accountant
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)		   0.06
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  -
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2551	-	ปัจจุบัน									ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด
2551	-	2555											กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					
				กรรมการ	บริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด

ก�รศึกษ�
				ปริญญาตรี	นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)     10.29
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  บุตรคุณอุบล	หลานคุณสุภา
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2553	-	ปัจจุบัน								ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2552	-	2553											ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2547	-	2552											ผู้จัดการส่วนจัดส่งผลิตภัณฑ์	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)																								

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				-ไม่มี-	

ก�รศึกษ�
				MBA	(Finance)	,	University	of	Wisconsin,	USA
				ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม
			DCP	และ	DAP	จาก	IO
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)     -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  -
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2556	-	ปัจจุบัน								กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
																											บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจุบัน								ผู้จัดการการเงิน	/	กรรมการ	บริษัทบีบีบี	แอนด์	วี	จำากัด
2550	-	ปัจจุบัน								หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	ที่ปรึกษาการเรียนรู้	กรวิชญ์
2549	-	ปัจจุบัน								กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการ	บริษัทชูไก	จำากัด	(มหาชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					
				กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการ	บริษัทชูไก	จำากัด	(มหาชน)	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
				ผู้จัดการการเงิน	/	กรรมการ	บริษัทบีบีบี	แอนด์	วี	จำากัด
				หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ปรึกษาการเรียนรู้กรวิชญ์

10.	นายเยือน		ริยะตานนท์			[	64	ปี	]

				ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

11.	นายธรรมิก		เอกะหิตานนท์์			[	44	ปี	]

				ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

9.	นางวีระวรรณ	บุญขวัญ			[	44	ปี	]

				กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
				(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
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ก�รศึกษ�
				ปริญญาโท	Energy	and	Mineral	Resources,	University	of	Texas,	USA
				ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)      -
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  น้องคู่สมรสคุณปัทมา
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2553	-	ปัจจุบัน								ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2552	-	2553											ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	บริษัทสหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)
2551	-	2552											ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัทพีสาม	โกลบอล	เอ็นเนอร์รี่	จำากัด

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				-ไม่มี-		

ก�รศึกษ�
				ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	สาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยวิสคอนซินลาครอส	สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	(%)		  		6.77
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	  บุตรคุณสุภา	หลานคุณอุบล
ประวัติก�รทำ�ง�น	(	5	ปีที่ผ่�นม�	)
2556	-	ปัจจุบัน								ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด(มหาชน)
2538	-	2556											ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น	(ณ	ปัจจุบัน)
กิจก�รที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					-ไม่มี-	
กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				-ไม่มี-		

12.	นายจีระวุฒิ		เล้าวงษ์			[	37	ปี	]

				ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

13.	นายจิรศักย์	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	[	47	ปี	]

				ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

หมายเหตุ :  1.  สัดส่วนการถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
               2.  เนื่องด้วยผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรกเริ่มของการด�าเนินธุรกิจผลิตถังแก๊ส ประกอบกับผู้ผลิตในธุรกิจนี้มี
                   เพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในหน่วยงานอื่นจึงไม่มี
     3. ไม่มีกรรมการท่านใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่มีกิจการหรือธุรกิจคล้ายกันกับบริษัท

ข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริห�ร หรือ ผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(	บจ.เหล็กสหมิตร	)

1.	นางอุบล						เอกะหิตานนท์ X	 /

2.	นางสุภา						พรหมสาขา	ณ	สกลนคร /		,	A	 /,	C

3.	นายสุรศักดิ์		เอิบสิริสุข /	,	//	,	A	,	กรรมการผู้จัดการ	 -

4.	นายทัยดี					วิศวเวช /	,	//	,	รองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน) /,	C

5.	นางปัทมา				เล้าวงษ์ /	,	//	,	A	,	B	,	รองกรรมการผู้จัดการ	(สำานักงาน) /,	C

6.	นายเยือน				ริยะตานนท์ //	,	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน) /

7.	นายธรรมิก		เอกะหิตานนท์ //	,	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน) -

8.	นายจีระวุฒิ		เล้าวงษ์ //	,	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน) -

9.	นายจิรศักย์		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร //	,	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน) -

	 X	 =		ประธานกรรมการ
	 /	 =		กรรมการบริษัท	(ตามหนังสือรับรอง)
	 //	 =		กรรมการบริหาร

	 A	 =		กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท	
																														(สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน)
	 B	 =		เลขานุการบริษัท
	 C	 =		ผู้ชำาระบัญชี	(สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน)	 	
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	ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ถังแก๊สปิโตรเลียม
LPG	CYLINDERS
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บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ	ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า	และเครื่องหมายการค้า	

“SMPC”	โดยจัดจำาหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพ

ถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศกำาหนด

ลักษณะของสินค้�และบริก�ร	

แบ่งตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งาน	ได้ดังนี้	

	1.		ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับหุงต้ม	(LPG	Cylinder)	แบ่งออกเป็น 

1.1		ถังสองส่วน	ขนาดบรรจุตั้งแต่	0.45	-	16	กก.	(ปริมาตรนำ้า	0.9	-	36	ลิตร)

ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนก้น	 แต่ละส่วนทำาด้วยเหล็กกล้าชิ้นเดียว	 เมื่อนำามาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันแล้ว	 จะมีรอยเชื่อม

ตามแนวเส้นรอบวงได้	1	รอย	

1.2		ถังสามส่วน	ขนาดบรรจุตั้งแต่	18	–	50	กก.	(ปริมาตรนำ้า	43	-	113	ลิตร)

ประกอบด้วยส่วนหัว	ส่วนก้น	เช่นเดียวกันกับถังสองส่วน	และส่วนกลางจะเป็นรูปทรงกระบอกเชื่อมประกอบกันเป็นถัง	สำาหรับ

ส่วนกลางทำาด้วยเหล็กแผ่นม้วนมีรอยเชื่อมได้	1	รอย	เป็นเส้นตรงขนานไปกับแนวแกนของถัง	การประกอบถังสามส่วนจะทำาให้

ได้ถังที่มีปริมาตรมากตามต้องการ

ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษัทผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี	 มีความแข็งแรงทนทาน	 และมีความหนาแตกต่างกันตามแบบ

ที่แต่ละประเทศกำาหนด	 อย่างไรก็ตามในปี	 2556	 นี้	 บริษัทได้ประสบความสำาเร็จในการผลิต	 ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ	 ถังนำ้าหนักเบา	 (Light	

Weight	Cylinder)	ซึ่งบริษัทได้รับการรรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป	(EN)	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	โดยบริษัทเป็นโรงงานแห่งเเรกในเอเชีย

และเป็นโรงงานแห่งที่	 3	 ของโลกที่ได้รับการรับรองในการผลิตถังชนิดนี้ซึ่งถังชนิดนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในกระบวนการผลิต	

เนื่องจากผลิตจากเหล็กชนิดพิเศษ	 มีความหนาน้อยกว่าเหล็กปกติ	 แต่ความคงทนแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กปกติ	 จึงทำาให้ถังแก๊สมีนำ้าหนัก

เบากว่าปกติถึง	40%	จึงเหมาะแก่การเคลื่อนย้ายขนส่ง		

1.	ข้อมูลสรุป

ลักษณะประกอบธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถัง
แก๊ส จำ�กัด 
(มห�ชน) ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี 2524
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2.		ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับรถยนต์	 แบ่งออกเป็น
2.1		ประเภทรูปทรงแคปซูล	(Cylindrical)	แบ่งเป็นแบบถังสองส่วนและถังสามส่วนเหมือนถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำาหรับหุงต้ม	โดย

						มีขนาดบรรจุตั้งแต่	25	-	133	ลิตร	และมีทั้งแบบวาล์วแยกส่วนและวาล์วร่วม

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

2.2.1		แบบข้อต่อสำาหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านใน

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโดมส่วนบนและล่าง	มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า	1	รอย	ข้อต่อสำาหรับประกอบ

ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านวงในของถัง

2.2.2		แบบข้อต่อสำาหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอก

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโดมส่วนบนและล่าง	มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า	1	รอย	ข้อต่อสำาหรับประกอบ

ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ประกอบอยู่ด้านวงนอกของถัง

3.		ถังอื่นๆ	
ส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	 และกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง	 เช่น	 ถังสำาหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์	 ถังเมททิวโบรมายล์	 ถังสำาหรับ

บรรจุสารทำาความเย็น	ถังคลอรีน/แอมโมเนีย	ถังแก๊สสำาหรับรถโฟล์คลิฟท์	และถังเปลี่ยนนำ้ามันเครื่อง	โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่	7-133	ลิตร

เป็นต้น

4.		บริก�รรับซ่อมและตรวจสอบคุณภ�พถัง	
บริการทดสอบความสมบูรณ์ของถังแก๊สทุกๆ	5	ปี	ตามที่กฎหมายกำาหนด	และซ่อมถังที่เสื่อมสภาพ	 เช่น	สี	หูถัง	ขาถัง	 โดยส่วนใหญ่ให้

บริการแก่ลูกค้าผู้ค้านำ้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	7	แห่งพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	 2543	นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบ

ถังตามคุณสมบัติต่างๆ	ที่ลูกค้ากำาหนด	

สำาหรับในประเทศไทย	 ถงัทนความดนัของบรษิทัได้รบัการออกแบบและรับรองตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมของประเทศไทย	 (Thai	

Industrial	Standard-TIS)	

นอกจากนี้บริษัทในฐานะผู้ผลิตชั้นนำา	 ที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำาเนินงานภายในองค์กร	 บริษัท

จงึได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลทีอ่งค์กรธรุกจิทัว่โลกให้ความสำาคญั	 รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆ	 ทัว่โลก	

โดยแบ่งตามทวีปได้ดังนี้

•	 ทั่วไป	ได้แก่	มาตรฐานสากล	(ISO)

•	 ทวีปอเมริกา	ได้แก่	มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา	(DOT)	มาตรฐานประเทศแคนนาดา	(TC)

•	 ทวีปเอเชีย	ได้แก่	มาตรฐานประเทศสิงคโปร์	(SS)	มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย	(SNI)	มาตรฐานประเทศไต้หวัน	(NFA)	

มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์	 (PNS)	มาตรฐานประเทศอิสราเอล	 (SI)	มาตรฐานประเทศศรีลังกา	 (SLS)	และมาตรฐานประเทศ

เกาหลี	(KSB)	เป็นต้น

•	 ทวีปออสเตรเลีย	ได้แก่	มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย	(AS)

•	 ทวีปยุโรป	ได้แก่	มาตรฐานประเทศอังกฤษ	(BS)	มาตรฐานสหภาพยุโรป	(EN)	และมาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป	

(TPED)	เป็นต้น

•	 ทวีปแอฟริกา	ได้แก่	มาตรฐานประเทศเคนย่า	(KSISO)	มาตรฐานประเทศคาเมรูน	(NC)	และมาตรฐานประเทศแอฟริกาใต้	

(SABS)	และมาตรฐานประเทศไนจีเรีย	(NIS)	เป็นต้น
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ปี	2556	บริษัทมีกำาลังการผลิตประมาณ	5	ล้านใบต่อปี	โดยมีอัตราการใช้กำาลังการผลิตปีที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณ	62%	อย่างไรก็ตามหลัง

จากการก่อสร้างโรงงาน	 3	 เสร็จสมบูรณ์และเริ่มทดลองผลิตในช่วงปลายไตรมาส	 4	 ของปี	 2556	ทำาให้ปี	 2557	 เป็นต้นไป	บริษัทจะมี

กำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	5.5	ล้านใบต่อปี	โดยกำาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเป็นถังขนาด	3	ส่วน

2.	โครงสร้�งร�ยได้

บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์	คือ	ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถังทนความดันขนาดต่างๆ	กันตั้งแต่	0.45	-	50	กก.	(0.9	-	113	ลิตร)	โครงสร้าง

รายได้แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้

ประเภท ปี	2554 ปี	2555 ปี	2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ตลาดในประเทศ 509.71 25 455.53 20 333.46 16

ตลาดต่างประเทศ 1,539.27 75 1,864.28 80 1,787.68 84

รวม 2,048.98 100 2,319.81 100 2,121.14 100

3.	สรุปก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญและภ�วะก�รแข่งขันในตล�ดในปีที่ผ่�นม�	

ตล�ดภ�ยในประเทศ
•		ตลาดถังแก๊สหุงต้มในประเทศใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	

•		ตลาดถังแก๊สรถยนต์ลดลงจากปีที่แล้ว	สาเหตุหลักมาจากราคานำ้ามันที่คงที่	และการที่รัฐบาลประกาศลอยตัวแก๊ส	LPG	(เฉพาะภาค

อตุสาหกรรม)	และลดการสนบัสนนุภาคขนส่งต้ังแต่ปี	2555	ทำาให้ผูบ้รโิภคชะลอการติดตัง้แก๊สรถยนต์ซึง่เป็นพลงังานทดแทน	นอกจากนี้

ยังเกิดผลกระทบจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	ทำาให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง	

•		ตลาดถังอื่นๆ	สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรมและตลาดถังสำาหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี	2555	ปีนี้ลูกค้าให้ความ

สนใจมากขึ้น	ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นและมีคำาสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	

•		ปัจจุบันลูกค้าในประเทศที่สำาคัญได้แก่	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	(ปตท),	ผู้ค้าแก๊สตามมาตรา	7	ผู้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์	และ

			กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ	เป็นต้น	โดยลักษณะการจำาหน่ายเป็นการขายตรง	

ตล�ดต่�งประเทศ
ตลาดต่างประเทศยังคงเป็นตลาดที่มีความต้องการถังแก๊สเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง	 ตามสภาวะเศรษฐกิจและการเพิ่มของประชากรโลก	

กอปรกับหน่วยงานอิสระทั่วโลกยังคงตระหนักและรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน	 (Global	Warming)	พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงิน

แก่ประเทศทีข่าดแคลนพลงังาน		โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่กำาลังพฒันาและด้อยพัฒนา	รฐับาลและบรษิทัฯ	เอกชนได้ทำาการขยายคลงัเกบ็	

และโรงบรรจุแก๊ส		เพื่อสนับสนุนการใช้แก๊ส	LPG	แทนการใช้นำ้ามันก๊าด	(kerosene)	และเข้มงวดเรื่องการห้ามตัดไม้เพื่อทำาฟืน	

นอกจากนีส้ถานการณ์ตลาดถังแก๊สในกลุม่ประเทศทีก่ำาลงัพัฒนาและด้อยพัฒนาเหล่านั้น	ขึ้นอยูก่บัปัจจยัด้านต่างๆ	เช่น	ความมเีสถยีรภาพ

ทางการเมือง	 การลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล	 และความเพียงพอของปริมาณแก๊สในตลาด	 เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่	

เป็นบรษิทันำา้มนัและผู้ค้าแก๊สระดับโลกซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาต	ิเช่น	ประเทศจากกลุ่มสหภาพยุโรป	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้

ในบางช่วงเวลา	จึงส่งผลกระทบต่อการชะลอการสั่งซื้อจากลูกค้า	
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อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงยึดแนวทางดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์เดิมท่ีช่วยให้บริษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทำาให้บริษัท

ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้	 อีกทั้งยังเพิ่มความพยายามในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ในภูมิภาคเดิมให้เพิ่มมากขึ้น		

โดยลูกค้าหลักยังคงเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศในแถบทวีปเอเชีย	ยุโรป	แอฟริกา	ออสเตรเลีย	และอเมริกาเหนือ

ลกัษณะการจำาหน่ายในตลาดต่างประเทศมทีัง้การขายตรงและขายผ่านบริษทัตวัแทน	เนือ่งจากผูค้้าถงัแก๊สในประเทศน้ันๆ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

บรษัิทข้ามชาตต้ิองการมีบรษิทัตวัแทนท้องถ่ินเพื่อติดต่อประสานงาน	 ซึง่จะช่วยทำาให้บรษิทัลดภาระทางเอกสารและง่ายต่อการวางแผน

การจำาหน่าย	รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลัง

4.	ภ�วะอุตส�หกรรมและสภ�พก�รแข่งขัน

   ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ    ปัจจยัความสำาเร็จของบรษิทัเกิดจากการผลติสนิค้าทีม่มีาตรฐาน	ตอบสนองความต้องการของ
 		(Key	Success	Factors)	  ลกูค้าได้หลากหลายด้วยราคาสนิค้าที่สมเหตุสมผล	การจัดส่งตรงเวลา	มีการติดตามและ

วัดระดบัความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง	การนำาข้อเสนอแนะและข้อคดิ
เหน็จากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสมำ่าเสมอ	
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น	ทำาให้กลุ่มลูกค้าเดิมยังให้ความไว้วางใจ	
และสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ยังทำาให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นด้วย

  ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรม	 	 ตลาดถงัแก๊สโลกเป็นตลาดทีจ่ำาหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้าของลกูค้า	บรษิทัผูค้้านำา้มนั
และแก๊สระดับชาติ	เช่น	Total,	Shell,	Exxon	Mobil	และกลุ่มผู้ค้าแก๊สระดับท้องถ่ิน
ในแต่ละประเทศน้ันๆ	 ซึง่มีอำานาจในการต่อรองมาก	 ทำาให้สภาวะการแข่งขนัในตลาดนีส้งู	
โดยผู้ผลิตนั้นประกอบด้วยผู้ผลิตมากรายทั้งรายใหญ่ที่มีกำาลังการผลิตเพียงพอต่อการ
จำาหน่ายไปยงัประเทศอืน่ๆ	และผูผ้ลติรายย่อยทีม่กีำาลังผลิตเพียงพอแค่จำาหน่ายในประเทศ
นัน้ๆ	ทำาให้ภาพรวมการแข่งขันเน้นเรื่องของราคาเป็นสำาคัญ	โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
โอกาสในการแข่งขนั	คือ	ค่าขนส่ง	การตัง้กำาแพงภาษนีำาเข้าจากประเทศผูน้ำาเข้า	รวมทัง้การ
ตั้งเงื่อนไขด้านเทคนิคในการตรวจสอบบางประการเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ	

   ก�รคุกค�มจ�กคู่แข่งร�ยใหม ่  ถงึแม้ว่าการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลติถงัแก๊สจะสงู	แต่การเข้ามาของคู่แข่งราย	ใหม่นัน้
เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได้ค่อนข้างยาก	เนือ่งจากถงัแก๊สเป็นสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกับความปลอดภยั
และต้องผลติให้ได้มาตรฐานตามทีก่ำาหนด	และกลุ่มลกูค้าเป็นบรษิทันำา้มนัระดบัโลก	ผูผ้ลติ
จำาเป็นต้องมปีระสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างเพยีงพอ	 และต้องใช้ระยะเวลาสัง่สมชือ่เสยีง	
และสร้างความน่าเชื่อถือ	 ประกอบกับต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอและผลการ
ดำาเนินงานที่ดีสมำ่าเสมอ	 มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน	 ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไข
สำาคัญของการคัดเลือกผู้ผลิตจากบริษัทนำ้ามันเหล่านั้น	

   อำ�น�จก�รต่อรองของผู้ซื้อ	 	 วัตถุดิบหลักที่ซื้อเพ่ือใช้ในการผลิต	คือ	เหล็กแผ่นรีดร้อน	ซึ่งมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 อินเดีย	 เกาหลี	
และญี่ปุ่น	 	 และราคาสามารถอ้างอิงได้กับดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก	 (Steel	 Price	
Index)	 บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการมีผู้ขายน้อยรายและการขาดแคลนวัตถุดิบ	
นอกจากนี้การซื้อวัตถุดิบอื่นๆ	 แต่ละรายการ	 บริษัทจะมีรายชื่อกลุ่มผู้ขายที่มีคุณภาพ
ไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา	 คุณภาพ	 และเงื่อนไขอื่นๆ	 จึงทำาให้บริษัทสามารถซื้อ
วัตถุดิบได้ในราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด
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5.	ทิศท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ
	 	

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท	 “บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊สของโลก”	 กอปรกับการดำาเนินงานและความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจถังแก๊สมากกว่า	 30	 ปี	 ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตถังแก๊สชั้นนำาติดอันดับ	 1	 ใน	 5	 ของโลก	 และเป็นอันดับ	 1	 ในทวีป

เอเชีย	 บริษัทสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊สมาได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยคณะผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทได้ร่วมกันกำาหนดกลยุทธ์เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำาไปจัดทำาเป็นแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน

		•		กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์			 	 ผลติภณัฑ์ของบรษิทัต้องมคุีณภาพดีและตรงตามข้อกำาหนดของลูกค้า	โดยผ่านกระบวน
การผลิตที่ได้มาตรฐาน	 มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนจากพนักงานที่มีทักษะ	
ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี	 นอกจากนี้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าได้หลาก
หลายขนาด	 ตรงตามความต้องการของลูกค้า	 ด้วยราคาสินค้าที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล	
สอดคลอ้งกับราคาตลาด	 ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าของบริษัทกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน	 ทำาให้บริษัทได้รับคำาสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
และในระยะยาว

		•		กลยุทธ์ทางด้านการดูแลลูกค้า	 	 บรษิทัมีนโยบายดำาเนินงานด้วยความซือ่ตรง	โดยให้ข้อมลูข่าวสารทีม่ปีระโยชน์และตรงตาม
					เพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว		 	 ความจรงิแก่ลกูค้าทุกราย	นอกจากนีย้งัได้พจิารณาถึงวฒันธรรมในการทำางานและลกัษณะ

นสิยัของลกูค้าแต่ละภมูภิาคแตกต่างกัน	เพือ่สร้างความพงึพอใจให้ลกูค้าทกุกลุม่และความ
สัมพันธ์ที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว	บริษัทจึงจัดสรรทีมงานฝ่ายขายและการตลาดที่มี
ประสบการณ์กับลูกค้าแต่ละภูมิภาคดูแลลูกค้าเหล่านั้น	 และจัดให้มี	 Customer	 Visit/
Company	Visit	โดยจดัแผนการเดินทางให้ทีมขายออกเยีย่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสมำ่าเสมอ
หรือเชิญลูกค้าเหล่านั้นมาเยี่ยมชมบริษัท	 เพื่อเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 รับฟัง
ความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไข	 พร้อมกับเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคย
กับลูกค้า	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน	

		•		กลยุทธ์หลังการขาย	 	 	 ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้บริษัทยังครองความเป็นผู้ผลิตชั้นนำาตลอดมา	คือ	บริการหลังการขาย
ที่ดี	 รวดเร็ว	 มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	
นอกจากนี้ยังมีระบบวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อการปรับปรุง	 และ
พัฒนาระบบการทำางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

		•		กลยุทธ์เพิ่มความหลากหลาย	 	 บริษัทเน้นสร้างความหลากหลายให้กับฐานลูกค้าของบริษัท	เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
					ของกลุ่มลูกค้า	(Diversification)	 	 ความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก	หากเกดิการชะลอคำาสัง่ซ้ือจากประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรอืภูมภิาคใดภมูภีาคหนึง่	บรษัิทยงัคงมีคำาสัง่ซ้ือจากประเทศหรอืภมูภิาคอ่ืนมาทดแทน

		•		กลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยการวิจัย	 	 หนึ่งในกลยุทธ์สำาคัญที่ส่งผลการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	ที่ผู้บริหารได้กำาหนดไว้
					และพัฒนาผลิตภัณฑ์	(Research		 	 ในแผนงานระยะยาว	เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค
					and	Development)	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	คือบริษัทสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวขาญ	โดย

ได้จัดตั้งคณะทำางานท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อทำาการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	 ทั้งในส่วนของการปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม	 และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 โดยคำานึงถึงเรื่องการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
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	 	 	 	 	 นอกจากนี้บริษัทยังใช้เทคนิคการบริหารห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management)
เพือ่การจดัระบบงานให้มคีณุภาพ	มาร่วมกำาหนดนโยบายการจดัการเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลด้านต้นทุนต่อระบบโดยรวมดังนี้

	
			 	 	 	 	 •		นโยบ�ยก�รเพิ่มอัตร�กำ�ไรขั้นต้น	
	 	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายบริหารงานจัดซื้อ	โดยจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่มีต้นทุนตำ่า

และจัดหาในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ	เพื่อให้มีต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขัน
ในตลาดได้	 นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขายหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดที่สามารถ
ทำากำาไรได้ดีอีกด้วย

	 	 	 	 	 	•		นโยบ�ยบริห�รสินค้�คงคลัง	(Inventory	Management)	
	 	 	 	 	 บรษิทัมนีโยบายควบคมุปรมิาณการสัง่และจดัเกบ็วตัถดุบิหลกัให้เพยีงพอต่อแผนการผลติ
				 	 	 	 	 สอดคล้องต่อแผนการขายและความต้องการของตลาด	เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อมีวัตถุดิบไม่เพียงพอสำาหรับการผลิต	 อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
วัตถุดิบคงคลัง	และลดความเสี่ยงการผันผวนของราคาเหล็กที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

•		นโยบ�ยควบคุมขั้นตอนก�รผลิต	
เพื่อรักษาระดับมาตรฐานและเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	 โดยเพิ่ม
อัตราผลผลิตและลดอัตราการสูญเสียที่ก่อให้เกิดงานที่ต้องนำากลับไปทำาใหม่	 (Rework)	
และของเสีย	(Scrap)	ให้น้อยที่สุด	ตลอดจนการวางแผนกำาลังพลให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการ	รวมถึงลดการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	

•		นโยบ�ยเกี่ยวกับระบบจัดส่ง	
บริษัทได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดส่ง	 เพื่อให้
สินค้าไปถึงมือลูกค้าได้ทันตามกำาหนด	 และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด	 โดยการนำา
ระบบ	 e-document	 system	 มาใช้ในการประสานงาน	 ติดตาม	 และควบคุมเอกสาร
ภายใน	กับฝ่ายต่างๆ	เพื่อวางแผนการจัดส่งด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ	

•		นโยบ�ยก�รบริห�รง�นทั่วไป
บริษัทเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร	 เพื่อลดความสูญเสียทั้งทางด้านทรัพยากร
และทางด้านเวลา	โดยลดกระบวนการและขั้นตอนการทำางานที่ไม่จำาเป็น	
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สภ�พก�รแข่งขันในอน�คต

สภาพการณ์ของตลาดโดยรวมคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามจำานวนประชากร

และจำานวนครวัเรอืนทีเ่พิม่ข้ึน	นอกจากนีก้ารร่วมมอืกนัของสมาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	

(AEC)	 ซึ่งจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี	 2558	 ก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเช่นกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริโภค

ยังคงมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยการ

สำารวจความต้องการของตลาด	 หรอืการร่วมมือกนัพฒันาผลติภณัฑ์กับลกูค้า	 ซึง่ในปี	

2556	ทีผ่่านมา	บรษิทัประสบความสำาเรจ็ในการผลติถงันำา้หนกัเบา	 (	Light	weight	

Cylinder)	 เป็นรายแรกของในเอเชียและเป็นรายที่	 3	 ของโลก	 ซึ่งได้รับการรับรอง

มาตรฐานสหภาพยุโรป	(EN)	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	บริษัทคาดว่าถังประเภทนี้จะเป็น

ที่ต้องการของตลาดในอนาคต	 นอกจากน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปัญหาขยะ

และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	บริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์	ถัง	1	ปอนด์	ซึ่ง

เป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง

	

ด้วยกลยุทธ์ในการแข่งขัน	ปรัชญาและนโยบายในการบริหารดังกล่าวข้างต้น	บริษัท

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตถังแก๊สช้ันนำา	 ได้รับการคัดเลือกและเชิญเข้าประกวดราคา

อยู่เสมอ	ทำาให้เชือ่มัน่ได้ว่า	บรษิทัจะยงัคงรกัษาฐานลกูค้าเดิม	และสามารถขยายฐาน

ลกูค้าใหม่ได้อย่างต่อเนือ่ง	 โดยเป้าหมายหลักของทุกปี	 คือการขยายตลาดไปสู่กลุ่ม

ลูกค้ารายใหม่ๆ	ได้เพิ่มขึ้น	รวมถึงการขยายตลาดและฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่

ในปัจจุบัน	 โรงงานผลิตถังแก๊สในประเทศรายสำาคัญที่สามารถผลิตถังแก๊สได้ตาม

มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีเพียง	4	โรงงาน	โดยมีบริษัทเป็น

ผู้ผลิตในประเทศรายที่มีกำาลังการผลิตสูงสุด	ซึ่งจากการขยายกำาลังการผลิตโดยการ

ก่อสร้างโรงงานที่	 3	 แล้วเสร็จ	 เป็นผลให้กำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก	 5	 ล้านใบต่อปี		

ในปี	2556	เป็นประมาณ	5.5	ล้านใบต่อปี	ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นไป
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ถังแก๊สปิโตรเลียมสำ�หรับรถยนต์
AUTOMOTIVE	LPG	
CYLINDERS

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

เพือ่ให้องค์กรเตบิโตอย่างยัง่ยนื	 คณะกรรมการบริษทัร่วมกับฝ่ายบริหารได้มกีารจดัการและบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการ	 	 กล่าวคอืร่วม
กันในกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ต้น	 การวางแผนร่วมกัน	 การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม	 (common	 strategy)	 และการแบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ	 พร้อมกับการร่วมกันทำาหน้าที่อย่างผสมกลมกลืน	 	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยฝ่ายบริหารจัดการประชุมทุกเดือน	 เพื่อพิจารณาความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	 และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	 พร้อมทั้งร่วมกันปรับปรุงแผนงานบรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง	ปัญหา	อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

1.		คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน
ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ในปีก่อนๆ	 กรณีบริษัทเป็นผู้คำ้าประกันหนี้สินบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	 ซึ่งได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
กับธนาคารเจ้าหนี้มาโดยตลอด	จนเมื่อวันที่	 27	มิถุนายน	2551	ที่ผ่านมา	บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องประสบความสำาเร็จในการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้ภาระคำ้าประกันทั้งหมด	 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี้ฉบับใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว	ทำาให้เมื่อวันที่	28	กันยายน	2552	ธนาคารเจ้าหนี้ได้ปลดหนี้เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด	
ตลอดจนปลดภาระคำ้าประกันให้บริษัทด้วย	ปัจจุบัน	คงเหลือเพียงภาระหนี้ที่บริษัทกู้ยืมธนาคารมาเพื่อชำาระหนี้แทนในฐานะผู้คำ้าประกัน	
โดยภาระหนี้ดังกล่าวมียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	122.90	ล้านบาท	(จากยอดรวม	437.90	ล้านบาท)	

	 โดยสรุปภาระหนี้คำ้าประกัน	มีดังต่อไปนี้
	 ภาระหนี้คำ้าประกันหนี้ทั้งสิ้น	 (เงินต้น)	ณ	วันที่	29	มิ.ย.	2544	 	 									1,350.52	 	 ล้านบาท
	 หัก	ยอดชำาระตั้งแต่วันที่	29	มิ.ย.	2544	-	31	มี.ค.51	(ตามสัญญาฯเดิม)	 	 109.06	 	 ล้านบาท
	 คงเหลือภาระหนี้	(ตามสัญญาใหม่)	ณ	วันที่	27	มิ.ย.	2551	 	 	 									1,241.46	 	 ล้านบาท

	 	 แบ่งการชำาระหนี้	เป็นดังนี้
	 	 1.		บจ.เหล็กสหมิตร	(ลูกหนี้)	ขายทรัพย์ทั้งหมดเพื่อชำาระหนี้	 	 312.10	 	 ล้านบาท
	 	 2.		บริษัท	(ในฐานะผู้คำ้าประกัน)	ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคารเจ้าหนี้	10%	 		26.66	 	 ล้านบาท
	 	 3.	ธนาคารเจ้าหนี้ยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด		 	 	 	 464.80	 	 ล้านบาท
	 	 4.		บริษัท	(ในฐานะผู้คำ้าประกัน)	ผ่อนชำาระหนี้ต่อ		 	 	 437.90	 	 ล้านบาท

รายการในลำาดับที่	 1	 -	 3	 ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี	 2551-2552	ปัจจุบันอยู่ระหว่างผ่อนชำาระหนี้ในลำาดับที่	 4	 เป็นราย
ไตรมาส	ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน	ธ.ค.	2557	พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา	MLR	

2.		คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน
บริษัทในฐานะผู้ประกอบการส่งออกเป็นหลัก	(ประมาณ	75-85%	ของยอดขาย	3	ปีที่ผ่านมา)	มีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการ
ทำาธุรกรรมด้านการค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ยูโร	 และปอนด์สเตอร์ลิง	 และมีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
จากการนำาเข้าวัตถุดิบซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหล็กแผ่นรีดร้อน	 โดยในปี	 2556	 ที่ผ่านมาบริษัทนำาเข้าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณ	 70%	
ของปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบทั้งหมด	 ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ซึ่งบริษัทใช้วิธีป้องกัน
ความเสี่ยงแบบ	 Natural	 Hedge	 เนื่องจากบริษัทมีรายจ่ายและรายรับส่วนใหญ่ที่เป็นเงินตราต่างประเทศทำาให้เกิดผลกระทบไม่มาก	
อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 บริษัทได้สำารองวงเงินเพื่อทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	 (Forward	
Contract)	กับทางธนาคารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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3.		คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รข�ดแคลนวัตถุดิบและคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบ
เหล็กแผ่นรีดร้อน	 (Hot	Rolled	Steel)	 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าถังแก๊ส	ซึ่งไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้	แต่เนื่องจาก
มีผู้ผลิตหลายรายทั่วโลก	 ทำาให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ	 แต่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบบ้าง	 แต่
เนื่องจากในเงื่อนไขของการเสนอราคาขายต่อลูกค้านั้น	 สามารถปรับเปล่ียนได้ตามดัชนีราคาเหล็กในตลาด	 ทำาให้ผลกระทบในเรื่อง
ดังกล่าวมีไม่มากนัก	อย่างไรก็ตาม	บริษัทยังคงมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ	
โดยใช้วิธีบริหารการจัดซื้อจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 กำาหนดปริมาณการสั่งซื้อจากแผนการ
ผลิต	 บวกกับการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อในอดีตและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น	 การเปรียบ
เทียบราคาจากผู้จำาหน่ายเหล็กหลายรายก่อนการสั่งซื้อทุกคร้ังเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการในราคาและ
เงื่อนไขที่ดีที่สุด	 นอกจากนี้บริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด	 โดยอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนานใน
อุตสาหกรรมเพื่อประกอบการคาดการณ์สภาวะราคาเหล็กในตลาดก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ	 	 เป็นต้น	 การบริหารจัดการข้างต้นยังช่วยลด
ความเสี่ยงในเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันเวลา	ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ	(Holding	Cost)		และค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ	(Reordering	Cost)	ด้วย
	
4.		คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้�ทดแทน
ปัจจุบันนี้สินค้าที่สามารถนำามาใช้ทดแทนถังแก๊สที่ผลิตจากเหล็กได้	 คือ	 ถังแก๊สที่ผลิตจากอลูมิเนียม	 หรือ	 ถังแก๊สที่ผลิตจากวัสดุผสม	
(Composite	Material)	แต่ยงัไม่เป็นทีนิ่ยมของตลาด	เนือ่งจากถงัทัง้สองชนดินีม้คีวามคงทน	และอายกุารใช้งานสัน้กว่าถังเหลก็	รวมถงึราคา
ต้นทุนต่อหน่วยที่สูงกว่าถังเหล็กมาก	 โดยเฉพาะถังคอมโพสิตที่ผลิตจากวัสดุผสม	 (Composite	Material)ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่	 ปัจจุบัน
เริ่มมีผู้ผลิตออกสู่ตลาดแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากยังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องความคงทนและอายุการใช้งานที่แน่นอนได้		ถึงแม้ว่าจะ
มมีาตรฐานการผลติรองรบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ตาม	ดังนั้นความนิยมจึงอยู่เพียงแค่บางประเทศเท่านั้น	นอกจากนี	้จากการ
ทีน่านาชาตติืน่ตัวและรณรงค์ให้ผลติ	 หรอืใช้ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	 ทำาให้เหลก็ยงัคงเป็นวตัถุดบิทีเ่ป็นทีน่ยิม	 เนือ่งจากถังเหล็ก
สามารถนำามาซ่อมหรือรีไซเคิลได้	 อันจะเป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ดังนั้นในระยะสั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่า
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทนถังเหล็กจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก	อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเฝ้าติดตามพัฒนาการของสินค้า
ทดแทนอย่างใกล้ชิด	เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันการ

5.		คว�มเสี่ยงจ�กอุทกภัย
จากเหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภัย	 2554	 บริษัทซึ่งมีที่ตั้งของโรงงานและสำานักงานอยู่ในเขตบางขุนเทียน	 กรุงเทพมหานคร	 มีความเสี่ยง
เรื่องอุทกภัย	 ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตที่อาจจะหยุดชะงักหรือเป็นอุปสรรคในเส้นทางคมนาคมระหว่างทางจัดส่งสินค้า	 ถึงแม้ว่าบริษัทจะ
ไม่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์นำ้าท่วมที่ผ่านมา	แต่บริษัทได้มีการเตรียมแผนป้องกันนำ้าท่วมทั้งในระยะสั้นและจัดทำา
แผนระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น	 โดยการติดตามข่าวสารอย่างสมำ่าเสมอ	 การเฝ้าระวังระดับนำ้าในคลอง
รอบๆบริเวณโรงงาน	 การบำารุงรักษาและตรวจสภาพของอุปกรณ์ป้องกันนำ้าท่วมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	 พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 ประเมินผลกระทบจากแผนการรับมือเรื่องอุทกภัยของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด	 ตลอดจนจัดซื้อ
แผนประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
	
6.		คว�มเสีย่งเก่ียวกับตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จ�กนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รกำ�หนดม�ตรก�ร
ปกป้องจ�กก�รนำ�เข้�เหล็กจ�กต่�งประเทศ	(Anti-Dumping)
เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบหลักและเป็นต้นทุนที่สำาคัญที่ใช้ในการผลิตถังแก๊สของบริษัท	 บริษัทจึงสั่งซื้อเหล็กส่วนใหญ่จากต่างประเทศ	
เนือ่งจากต้นทนุนำาเข้าเหลก็สทุธแิล้วตำ่ากว่าต้นทุนของเหล็กที่สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ	 ซึง่การนำาเข้าเหลก็นีเ้ป็นปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้
ต้นทุนสินค้าของบริษัทสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นอกเหนือจากชื่อเสียงและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ปลายปี	 2555	 ที่ผ่านมา	 รัฐบาลเห็นชอบให้ใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว	 (Safeguard)	 แก่สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดเดียวกับที่บริษัทใช้ผลิตสินค้า	 เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย	 โดยจัดเก็บภาษีในอัตราเพิ่มเติม	 ทำาให้บริษัทมี
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออก	 ทำาให้สามารถขอคืนภาษีที่จัดเก็บเพิ่ม
เติมดังกล่าวได้	จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของภาระต้นทุนทางการเงิน	และวงเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้
เพิ่มขึ้น	ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากธนาคาร
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บริก�รซ่อมและตรวจสอบ
คุณภ�พถัง
RECONDITIONING

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
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โครงสร้�งก�รถือหุ้น 

1.		ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำาระแล้ว	468,449,160	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	46,844,916	

หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

	2.		ผู้ถือหุ้น
(ก)	กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันที่	15	พฤศจิกายน	2556	(ข้อมูล	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด)	โดย

นับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	

						ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

		1.		นางปัทมา											เล้าวงษ์ 10,580,019 22.59

		2.		นายธรรมิก										เอกะหิตานนท์ 4,821,625 10.29

		3.		นางเบญจวรรณ				ธารินเจริญ 4,118,949 8.79

		4.		นายจิรศักย์									พรหมสาขา	ณ	สกลนคร 3,172,000 6.77

		5.		นายสัมพันธ์									วชิรสกุลชัย 2,736,078 5.84

		6.		นายทัยดี													วิศวเวช 2,149,291 4.59

		7.		นายบพิธ												ภัทรรังรอง 2,044,000 4.36

		8.		นางอุบล													เอกะหิตานนท์ 1,537,948 3.28

		9.		นายบงการ										กาญจนาหาร 1,523,620 3.25

10.		นายบวรพล									เอกะหิตานนท์ 1,521,850 3.25

						ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ

		1.		นางปัทมา											เล้าวงษ์ 9,323,049 19.90

		2.		นายธรรมิก											เอกะหิตานนท์ 4,821,625 10.29

		3.		นางอุบล														เอกะหิตานนท์ 1,537,948 3.28

		4.		นายจีรศักดิ์												เล้าวงษ์ 1,256,970 2.68

						รวม 16,939,592 36.16

ทั้งนี้	 ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด	 10	 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก	 Website	 ของบริษัท	 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี

(ข)		กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ	10	ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	คือ

1.	นางปัทมา	เล้าวงษ์			 	 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(ส่วนสำานักงาน)
2.	นายธรรมิก	เอกะหิตานนท์		 ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)	

(ค)		ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	มีกลุ่มเล้าวงษ์	และกลุ่มเอกะหิตานนท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันจำานวน	

16,939,592	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	36.16	ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

3.	นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นตำ่าร้อยละ	60	ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี	อย่างไรก็ตามการพิจาณาจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับ
ผลการดำาเนิน	สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต		ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

ผังองค์กร

คณะกรรมก�รบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ	(สำานักงาน) รองกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(โรงงาน)

คณะกรรมการอิสระ	
และ/หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ

Internal	Audit

1.		โครงสร้�งคณะกรรมก�ร	และบทบ�ท	หน้�ที่	คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

1.1		โครงสร้�งคณะกรรมก�ร		แบ่งตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก)		คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการมภีาวะผู้นำา	 มีวสิยัทศัน์	และมีความเป็นอสิระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผู้ถอืหุน้โดยรวม	คณะกรรมการได้

มีส่วนร่วมในการกำาหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท	ตลอดจนกำากับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะกรรมการ

และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการอย่าง

ชัดเจน
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.		คณะกรรมการบริษทั	ได้จัดให้มจีำานวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการบรษิทัฯ	โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน	และ

ไม่ควรเกิน	 12	 คน	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับและดูแลกิจการที่ดี	 โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ	ประสบการณ์	และความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั	และต้องมกีรรมการอย่างน้อยหนึง่คนมปีระสบการณ์

ด้านบัญชีและการเงิน	

2.		คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ	(Independent	Director)	อย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

ที่มีอยู่จริง	และมีจำานวนไม่น้อยกว่า	3	คน

3.		คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์	ข้อกำาหนดต่างๆ	ที่คณะกรรมการ

บริษัทต้องรับทราบและปฏบิตั	ิ รวมถงึหน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ	 อกีทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบัตติามมติคณะกรรมการ	

รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1.		มีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน

					ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	และข้อบังคับของบริษัทฯ	

2.		เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

3.		มีภาวะผู้นำา	วิสัยทัศน์	และมีความอิสระในการตัดสินใจ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.		มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่	ตลอดจน

มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมำ่าเสมอ	(Accountability	to	Shareholders)	และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง	(Duty	of	Care)	

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5.		ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์	สจุรติ	มีจรยิธรรม	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ตลอดจนแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีและจรยิธรรมธรุกิจ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบรษัิทจะได้รับการเสนอชือ่และอนมัุตแิต่งตัง้โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น	ในการประชมุสามญัประจำาปี	ซึง่จะจดัขึน้ประมาณเดอืนเมษายน

ของทุกปี	โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง

2.		ในการเลือกตั้งกรรมการ	อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง	 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม	 1	 ทั้งหมด	 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด

มากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.		การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก	หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.		ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด	ถ้าจำานวน

กรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับ

เลือกเข้ามาใหม่ได้

ปัจจุบัน	บริษัทมีกรรมการทั้งหมด	9	ท่าน	มีอำานาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้คณะกรรมการยังเป็นผู้พิจารณากำาหนดและแยกบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ	

คณะอนุกรรมการต่างๆ	และฝ่ายจัดการ	ประกอบด้วย

•	 กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน		 	 4			 ท่าน

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 	 	 	 1	 ท่าน

•	 กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 3	 ท่าน

•	 กรรมการที่เป็นอิสระ	 	 	 	 	 	 1	 ท่าน
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เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท	 อันจะเป็น

ประโยขน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงในบริษัทอื่นของกรรมการของบริษัท	อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้

•	 กรรมการทุกท่านไม่ควรมีตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า	5	บริษัท	

•	 กรรมการผู้จัดการควรดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว	

•	 กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน	หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในส่วน	“ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”	แล้ว

(ข)		คณะกรรมก�รบริห�ร	

คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	 โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถ	

ประสบการณ์	และทรงคณุวฒุท่ีิเหมาะสมเข้ามาบรหิารงานในบรษิทั	ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บรหิารท่ีทำางานอยูก่บับรษัิทมาเป็นระยะเวลายาวนาน	

มีทักษะความชำานาญในธุรกิจเป็นอย่างดี	จึงไม่ได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งไว้	

ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวม	9	ท่าน	ซึ่งมีตำาแหน่งทางการบริหารภายในบริษัท	 	มีหน้าที่ดูแล

และจัดการกิจการภายในบริษัท	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 โดยมีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	

แผนธุรกิจ	 และงบประมาณของบริษัท	 ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำาหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท	และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	

(ค)		คณะกรรมก�รอิสระ	

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการบรษัิท	 ซึง่จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 ของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมดที่มีอยู่จริง	 และมีจำานวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 	 และตามหลักกำากับและดูแลกิจการที่ดี	 (ฉบับใหม่ปี	 2555)	 ได้กำาหนดสัดส่วนของ

กรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

ก)		ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน

ข)		ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

ค)		ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง)		ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร	หรือ	คณะทำางาน	หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ	4	ท่าน	ในจำานวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน	โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	

และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กำาหนด	บริษัทจึงยังไม่จำาเป็นต้อง

มีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับและดูแลกิจการ

ที่ดีดังกล่าวข้างต้น	บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มจำานวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง

	

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการ	กลต.	ดังนี้

1.		ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(นับรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องตาม	ม.258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2.		ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา	หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	

หรือบริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ	 ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมา

แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.		ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ

บริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ
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4.		ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	บริษัทในเครือ		บริษัทร่วม	หรือ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่ได้รับ

				การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทจึงได้กำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน	 9	 ปี	

นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	 ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป	

คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นดังกล่าว

(ง)		คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการ	กลต.	ดังนี้

1.		ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	3	คน	และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2.		กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ	โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ	กลต.	กำาหนด

3.		ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4.		ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5.		มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำาหนด

6.		มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน	ที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้	โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ	56-1	และรายงานประจำาปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ดังกล่าว	 และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย	

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	โดยกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งดังนี้

1		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	คราวละ	2	ปี	และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

2		กรรมการตรวจสอบ	คราวละ	1	ปี	และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2542	 ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติที่กำาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น		

ปัจจุบันมีจำานวน	3	ท่าน	 โดยมีกรรมการตรวจสอบ	2	 ใน	3	ท่าน	 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงินที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินได้		คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.		สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

มปีระสทิธผิล	 และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต้ัง	 โยกย้าย	

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.		สอบทานให้บรษิทัปฎบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

4.		พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.		พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	

ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.		จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

7.	ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(จ)		เลข�นุก�รบริษัท	

เลขานุการบริษัท	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งได้กำาหนดคุณสมบัติไว้ดังต่อไปนี้

1.		เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ	เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

2.		มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย	กฎระเบียบของสำานักงาน	กลต.	และ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.		ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท	ฯ	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซ่ือสัตย์สุจริต	มุ่งม่ัน	ทุ่มเท	และ

สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์	โดยอยู่ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4.		เก็บรักษาความลับของบริษัท	และไม่นำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

5.		มีมนุษย์สัมพันธ์ดี	มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท

6.		มีประสบการณ์ทำางานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย	3	ปี

เลขานุการบริษัท	มีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ	ดังต่อไปนี้

1.		ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มี

การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ	

2.		จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ

3.		จัดทำาและเก็บเอกสารของบริษัท	ดังต่อไปนี้

(ก)		ทะเบียนกรรมการ

(ข)		หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปี

(ค)		หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4.		เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

5.		ดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ำากบับรษิทั	ให้เป็นไปตามระเบยีบและข้อกำาหนด

6.		ดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง	โดยนำาเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม	่

เช่น	 คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน	 คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ	 ข้อบงัคบับรษิทัฯ	 โครงสร้างทนุ	

โครงสร้างผู้ถือหุ้น	ผลการดำาเนินงาน	กฎหมาย	ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	และหลักสูตรการอบรมกรรมการ	รวมทั้ง

ข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานด้านต่างๆ	

ของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งในบริษัทฯ	เป็นครั้งแรก

7.	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

8.	ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่	 และให้คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมายให้กรรมการคนใด

คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	ได้แก่	นางปัทมา	เล้าวงษ์	ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทด้วย	ในปี	2556	

ที่ผ่านมา	 ได้เข้ารับการอบรม	 Smart	 Disclosure	 Program	 (SDP)	 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกำากับบริษัทจดทะเบียน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

1.2	คว�มขัดแย้งของผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการได้ดูแลและพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งเมื่อเกิดรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ซึ่งโดยหลักการแล้ว	 บริษัทจะไม่ทำารายการระหว่างกันกับผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	

เว้นแต่จะเป็นการทำารายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก	นอกจากนี้
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บริษัทยังได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับข้อกำาหนดในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็น

ไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิฟ้องร้องกรรมการและผู้บรหิารได้ในกรณทีีไ่ม่ปฏบิตัติามข้อกำาหนด	

รายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้มีการเปิดเผยไว้ทุกครั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ56-1)	 และ

รายงานประจำาปี

1.3		ระบบก�รควบคุม	ก�รตรวจสอบภ�ยใน	และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัทได้ว่าจ้างสำานักงานสอบบัญชีธรรมนิติให้ทำาหน้าที่เสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท	 โดยมีการวางแผนการตรวจสอบ

เป็นประจำาปี	 และทำาการตรวจสอบระบบการปฏบิตังิานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ	 สลับหมนุเวยีนกนัไปเพือ่รายงานผลการตรวจ

สอบ	 รวมทัง้เสนอแนวทางในการดำาเนนิการแก้ไข	 และป้องกนัปัญหาต่างๆ	 ทีเ่กดิขึน้ให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นรายไตรมาส	 โดย

สำานกังานดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ	

จากรายงานผลการตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา	 ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำาคัญ	 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นข้อผิดพลาดตามปกติ

ของธรุกจิ	ซึง่ได้มกีารประชมุหารอืฝ่ายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป		โดยส่วนใหญ่การปฏบิตังิาน

เป็นไปตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้	มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอ	และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน	มิให้

ผู้บริหารและพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาให้มีการจัดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกปี	 โดย

ใช้แบบประเมนิทีไ่ด้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้ง

องค์กรอย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อให้สามารถกำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลา	ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำาเนิน

งานของบริษัทตามที่ระบุไว้แล้วในหัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง”	โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ส่วนต่างๆดังนี้

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม

2.	 การบริหารความเสี่ยง

3.	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5.	 ระบบการติดตาม

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 ใน“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”	 และ	 “รายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ”

2.	คณะกรรมก�รชุดย่อย

2.1		คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม	 โดยใช้ข้อมูลค่า

ตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	 รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำาหนด		

ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารของบริษัททำาหน้าที่กำาหนดค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของบริษัท	

2.2		คณะกรรมก�รสรรห�
บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	เนื่องจากอัตรากำาลังพลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม	ตลอดจนอัตราการเข้า-ออก	ของ

พนักงานและผู้บริหารน้อยมาก	ปัจจุบัน	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลสรรหาพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้แต่ละฝ่ายที่ต้องการ	และ

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหาพนักงานระดับบริหาร
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3.	ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
คณะกรรมการทุกชุดมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส	และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น	โดยมีการกำาหนดวาระ

ชัดเจนล่วงหน้า	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา	ซึ่งฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ	ได้แจ้งกำาหนดวัน

ประชุมวาระประจำาล่วงหน้าอย่างน้อย	3	เดือน	ส่วนหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา

ได้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	 1	 ชม.	 และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 จัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่าน

การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้		

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับและดูแลกิจการที่ดี	 ให้คณะกรรมการสามารถกำากับ	 ควบคุม	 และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้

อย่างต่อเนื่องและทันการ	ตั้งแต่ปี	 2557	 เป็นต้นไป	คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเพิ่มจำานวนครั้งในการประชุมโดยจะจัดการประชุม

คณะกรรมการไม่น้อยกว่า	 6	 ครั้งต่อปี	 และกำาหนดให้ฝ่ายบริหารส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่มีการ

ประชุม	

ร�ยน�มคณะกรรมก�รของบริษัทในแต่ละชุดพร้อมทั้งสรุปผลก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทในปีที่ผ่�นม�

ในวาระการดำารงตำาแหน่งปี	2556	(พ.ค.	2556	-	เม.ย.	2557)	คณะกรรมการบริษัท	มีการประชุมตามวาระปกติจำานวน	4	ครั้ง	เพื่ออนุมัติ

งบการเงินตั้งแต่งวดไตรมาส	1/2556	-	งบประจำาปี	2556

โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	-	นามสกุล

วาระการดำารง

ตำาแหน่งในปี	

2556

ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

	จำานวนครั้งที่เข้า/
ทั้งหมด	(ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริษัท	(ตาม

หนังสือรับรอง)

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

อิสระ

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

วาระปกติ %

	1.	นายวินัย														วิทวัสการเวช เต็มปี X / 4/4 100

	2.	นางอุบล														เอกะหิตานนท์ เต็มปี / X		 4/4 100

	3.	นางสุภา														พรหมสาขา	ณ	สกลนคร เต็มปี /	 / 4/4 100

	4.	นายสุรศักดิ์										เอิบสิริสุข เต็มปี /	 / 4/4 100

	5.	นายทัยดี													วิศวเวช เต็มปี / / 4/4 100

	6.	นางปัทมา												เล้าวงษ์ เต็มปี /	,	B / 4/4 100

	7.	นางสาวพรรณนา			ชูชาติ เต็มปี / / X	 4/4 100

	8.	นางพิริยา												รัญเสวะ ถึง	ก.ค.	56 / / /	,	A 0/1 0

	9.	นายโกมินทร์								ลิ้นปราชญา เต็มปี / / /	,	A 3/4 75

10.	นางวีระวรรณ						บุญขวัญ ต้ังแต่	9	ส.ค.	56 / / /	,	A 2/2 100

11.	นายเยือน											ริยะตานนท์ เต็มปี / 4/4 100

12.	นายธรรมิก										เอกะหิตานนท์ เต็มปี / 4/4 100

13.	นายจีระวุฒิ									เล้าวงษ์ เต็มปี / 4/4 100

14.	นายจิรศักย์									พรหมสาขา	ณ	สกลนคร ตั้งแต่	ก.พ.56	

เป็นต้นไป

/

																												รวม	(ท่�น) 9 9 4 3

X	 หมายถึง	 		ประธาน
/	 หมายถึง				กรรมการ

A	 หมายถึง				กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน
B	 หมายถึง				เลขานุการบริษัท
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ประธานกรรมการมนีโยบายเน้นยำา้ให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ทั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี	 โดยในปี	 2556	 นี้	 กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ	 75	 ของจำานวนการประชุมคณะ

กรรมการที่จัดขึ้นทั้งหมด	

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทต�มหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและทำาการแทนบริษัท	ประกอบด้วย	นางสุภา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	นายสุรศักดิ์		เอิบสิริสุข	และนางปัทมา		

เล้าวงษ์	โดย	2	ใน	3	คน	ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ	

	4.	ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตังิานด้วยตนเองปีละหนึง่ครัง้ทกุๆ	สิน้ปี	เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน	และร่วมกนัวเิคราะห์แก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพื่อนำามาแก้ไขและกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรูปแบบการประเมินเป็นการ

ร่วมกันประเมินผลงานของท้ังคณะโดยรวม	 และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกำากบัและดแูลกจิการทีด่	ี คณะกรรมการอยูร่ะหว่างการพจิารณา

ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทาง	และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

	5.	ค่�ตอบแทนกรรมก�ร	และผู้บริห�ร

1)		ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.		คณะกรรมการบริษัท	มีทั้งสิ้น	9	ท่าน	

				(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

1.1		ค่าตอบแทนกรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	มีจำานวน	5	ท่าน	เป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2556	ที่ผ่านมา	โดยได้รับค่าตอบแทนในลักษณะค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ต่อครั้ง	 ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับรอบวาระการดำารงตำาแหน่งตั้งแต่เดือน	พฤษภาคม	 2556	 -	 เมษายน	 2557	มีจำานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น	2.74	ล้านบาท	ไม่เกินจำานวนที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่	3.0	ล้านบาทต่อปี

1.2		ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	มีจำานวน	4	ท่าน	เป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	

เมือ่วันที	่28	มนีาคม	2556	ทีผ่่านมา	โดยได้รบัค่าตอบแทนในลกัษณะค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบ้ียประชมุต่อครัง้	ค่าตอบแทน

กรรมการสำาหรับรอบวาระการดำารงตำาแหน่งตัง้แต่เดอืน	พฤษภาคม	2556	-	เมษายน	2557	มจีำานวนเงนิรวมท้ังสิน้	1.63	ล้านบาท	

ไม่เกินจำานวนที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่		2.0	ล้านบาทต่อปี

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดแูลกิจการทีด่	ีคณะกรรมการบรษัิทได้กำาหนดให้วาระการพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ	

เป็นวาระประจำาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

2.		ผู้บริหาร	(ตามคำานิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่	กจ.	15/2554	เรื่อง	การกำาหนดบท

นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	(ฉบับที่	3)	ลงวันที่	21	กรกฎาคม	2554)		มีทั้งสิ้น	7	ท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	 ซึ่งกำาหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น	 ได้แก่	 อัตรา

เงินเดือนประจำา	และโบนัส	โดยเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	และเพียงพอที่จะ

ดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	และผลประโยชน์ระยะยาว	ได้แก่	ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ในปี	2556	ที่ผ่านมา	ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมเท่ากับ	46.97	ล้านบาท	
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2)		ค่�ตอบแทนอืน่		(เฉพาะคณะกรรมการบรหิารและผูบ้ริหารระดับสงู)	

ได้แก่	รถประจำาตำาแหน่ง	และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัรถประจำาตำาแหน่ง

6.	ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร
บริษัทกำาหนดให้กรรมการของบริษัทต้องได้รับคู่มือกรรมการที่ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	และแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 เพื่อทำาความเข้าใจลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 นอกจากนี้ต้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ	 IOD	 ภายในปีที่เข้ารับตำาแหน่ง	 และได้รับการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

สมำ่าเสมอ	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ	 โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ	

สำาหรับการพัฒนาศกัยภาพของผูบ้รหิารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว	 บรษัิทยงัจดัให้มโีครงการพฒันาผูบ้รหิาร

เป็นประจำาทุกปี	 โดยคณะผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี	โดยว่าจ้างวิทยากร

ที่มีความสามารถ	และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้การอบรม	

โปรดดูประวัติการอบรมของกรรมการและผู้บริหารใน	“ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร”
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ผลิตภัณฑ์อื่น
OTHER	PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทต้องก�รที่
จะสร้�งมูลค่�เพิ่ม 
เติบโตและประสบ
คว�มสำ�เร็จอย่�ง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก	 และมีวิสัยทัศน์ว่า	 หากบริษัทต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม	 เติบโตและประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน	

บริษัทควรดำาเนินธุรกิจ	 ควบคู่กับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ภายใต้หลักจริยธรรม	 การกำากับและดูแลกิจการที่ดี	 และ

การนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2517	คือ	ดำารงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ	ความระมัดระวัง	มีเหตุผล	โดยนำามาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย

การดำาเนินงานของบริษัท	ผ่านกิจกรรมที่จัดทำาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1.	ผู้มีส่วนได้เสียของกิจก�ร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 จึงกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นในจรรยา

บรรณธุรกิจ	ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำางานกับบริษัท	พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	ไม่กระทำาการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย สรุปจรรย�บรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ

ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ	ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส่	โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นส่วนรวม	ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย	เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง	และสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว

คู่ค้�และเจ้�หนี้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา	หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน	ปฎิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม	บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	

คู่แข่ง แข่งขันการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม	ไม่ทำาลายชื่อเสียง	หรือว่าร้าย	และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ

ด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม

ลูกค้� ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน	ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	จัดส่งตรงเวลา	และ	ดำาเนินการแก้ไขต่อข้อเรียก

ร้องของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

พนักง�น เคารพสิทธิมนุษยชน	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ	และความสามารถของพนักงานสมำ่าเสมอตามความ

สามารถ	และทักษะ	ของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

บังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด

สังคม ดูแลสร้างสรรค์สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ	พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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2.		หลักคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	แบ่งเป็นหลักการสำาคัญดังนี้

2.1.		ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม	
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	ดังนี้

•		ปฏบิตัต่ิอคูค้่าและเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย

•		ปฏิบัติตามสัญญา	หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้	ให้รีบดำาเนินการ

เจรจากบัคูค้่าและเจ้าหนีล่้วงหน้า	เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึน

•		ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	ครบถ้วนตามความเป็นจริง	

•		ไม่เรียก	ไม่รับ	หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้	ตลอดจนดำาเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาการติดสินบน	จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

•		แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม

•		ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย	หรือกระทำาการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

•		ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	ผิดกฎหมาย

นอกจากนีบ้รษิทัยงัหลกีเลีย่งการดำาเนนิการทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เว้นแต่การทำารายการนัน้จะเป็นไปเพือ่

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในหัวข้อ	

“รายการระหว่างกัน”

2.2			ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชัน่	(Corruption)	หมายถึง	การติดสนิบนไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบใดๆ	โดยการเสนอให้	สญัญา	มอบให้ให้คำามัน่	เรยีกร้อง	

หรือรับ	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม	กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน	หรือ

ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้

กบัตนเอง	พวกพ้อง	และ/หรอืผูอ่ื้น	เพือ่ให้ได้มาซ่ึงทรพัย์สินหรอืรกัษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธรุกิจ	รวมถึงการ

กระทำาใดๆ	ทีข่ดัหรอืแย้งกับจรรยาบรรณธรุกจิของบรษัิท	เว้นแต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย	ระเบยีบ	ประกาศ	ข้อบงัคบั	ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของท้องถิ่น	หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

แนวท�งในก�รปฎิบัติง�นต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	

1.	ห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบริษทัดำาเนนิการหรอืยอมรบัหรือให้การสนบัสนนุการทจุรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ

				ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

2.	สนับสนุนและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

3.	มาตรฐานการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	เป็นส่วนหนึง่ของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ของบริษทั	ผูบ้รหิาร	ผูบ้งัคับบญัชา	พนกังานทกุคนทุกระดบั	ทีจ่ะมส่ีวนในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบัิตเิพือ่ให้การ

ดำาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด	

4.	บริษัทไม่กระทำาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ	ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล	รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อ

การกุศล	 การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	 การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 มีความโปร่งใสและถูกต้อง

ตามกฎหมาย	 ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำาเนินการที่ไม่เหมาะสม	 หรือเป็นเหตุให้มีการนำาไปใช้

เพื่อการทุจริตคอรัปชั่น
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5.		บรษิทัจดัให้ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสรมิความ

ซื่อสัตย์	 สุจริต	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	 รวมถึงส่ือให้เห็นความมุ่งม่ันของบริษัทว่า	

การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้

6.		บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง	ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	

และมีประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	

7.		บริษทัส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารทีห่ลากหลายช่องทางเพือ่ให้พนกังานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสยัโดย

มั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง	 โดยไม่ให้ถูกลงโทษ	 โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด	 และ

รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

8.		การดำาเนินการใดๆตามนโยบายคอร์รัปชั่น	ให้ใช้แนวปฎิบัติตามที่กำาหนดไว้ในหลักบรรษัทภิบาล	จรรยาบรรณธุรกิจ	และ/

หรือคู่มือการดำาเนินงานของบริษัทตลอดจนแนวปฎิบัติที่จะกำาหนดขึ้นต่อไป	 ผู้ที่กระทำาการคอร์รัปชั่น	 ถือเป็นการกระทำา

ผิดจรรยาบรรณบริษัท	 จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้	 นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษ

ตามกฎหมาย	หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

9.		เพือ่ให้รบัรู้โดยทัว่กนัว่า	บรษัิทจะยดึมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทกุรูปแบบ	บรษัิทได้กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส

และข้อร้องเรียน	ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ดังต่อไปนี้

หากผู้ใดพบหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต	รวมถึงการกระทำาผิดกฎหมาย	จรรยาบรรณ	หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง

ของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินธุรกิจได้	สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อคิดเห็นมายัง

บรษัิทได้โดยตรงถงึประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอสิระ	และ/หรอื	กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึง่	ดงัต่อไปน้ี

1.	ส่งจดหมายทางไปรษณีย์	มาตามที่อยู่ของบริษัท

2.	ส่งจดหมายอิเลกโทรนิกส์มาที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์		Email:	ir@smpcplc.com	

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารทีไ่ด้รบัจากช่องทางดงักล่าว	 เพือ่สรปุข้อเสนอแนะและประเดน็ต่างๆทัง้หมด	

เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พิจารณาดำาเนินการต่อไป	

ทั้งนี้		บริษัทได้กำาหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้ดังต่อไปนี้

1.	ผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนสามารถเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้		โดยผูร้บัข้อร้องเรยีนจะเก็บข้อมลูเป็นความลับและเปิดเผย

เท่าที่จำาเป็น	โดยคำานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

2.	ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

3.	ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

นโยบ�ยก�รให้หรือรับของขวัญ	เงินบริจ�ค	และก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจ

1.		ไม่เรียกร้อง	ไม่รบัหรือให้สิง่ของ	หรอืประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ทีม่หีน้าท่ีเกีย่วข้องทางธรุกจิกบับรษิทั	ไม่ว่าจะดำาเนนิการไปเพ่ือผลประโยชน์

ของตนเองหรือผูอ้ืน่	 เว้นแต่เป็นการให้หรอืได้รบัตามเทศกาลหรือประเพณนีิยมที่คนท่ัวไปปฎบิตั	ิ โดยสิง่ของนัน้ควรเป็นมมีลูค่าไม่มากนกั	

และไม่ควรเป็นเงนิสดหรอืเทียบเท่าเงนิสด	 โดยหากพนกังานท่านใดได้รบัของขวญัตามประเพณนียิมทีม่มีลูค่าเกนิปกตวิสัิยจากผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ทางธุรกิจกับบริษัท	ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้น	

2.		การให้หรือรับเงนิบรจิาคหรอืเงนิสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย	โดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาคหรือเงนิสนบัสนนุ

นัน้	ไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น	และเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท

3.		การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล	และเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท
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บริษัทมีการควบคุมเรื่องการเลี้ยงรับรอง	 และการบริจาคเงินสนับสนุน	 อย่างเหมาะสม	 ซ่ึงการทำารายการทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติ

ก่อนทุกครั้งตามลำาดับอำานาจดำาเนินการของบริษัท	 ซึ่งมีกฎระเบียบควบคุมการจ่ายเงินอย่างเหมาะสม	 มีความโปร่งใส	 และเป็นไปตาม

กฎหมาย	 และบริษัทมีระบบการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอและมีบทลงโทษที่เข้มงวดสำาหรับพนักงานที่เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้มีหน้า

ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท	 ซึ่งในปี	 2556	 ที่ผ่านมา	 ไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบ่งชี้ใดๆถึงความไม่เหมาะสมของการทำารายการดังกล่าว	

การเลี้ยงรับรองหรือการบริจาคเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท	และไม่พบว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ	หรือ

เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	เป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้

นอกจากนีบ้รษัิทอยูร่ะหว่างดำาเนินการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่	ตามโครงการแนวร่วมปฏบัิต	ิ (Collective	 	Action	

Coalition)	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ	 พร้อมทัง้ยืน่เอกสารเพือ่เข้าสูก่ระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกต่อสมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (“IOD”)	 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการ	 เพื่อดำาเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต	เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด	ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการภายในปี	2557

2.3		ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน	และก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย	 พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด	 โดยไม่มีการ

เลือกปฏิบัติ	แบ่งแยก	เชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	สังคม	หรือความคิดเห็นทางการเมือง	โดยกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ	ดังนี้

•		ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

•		ส่งเสริม	พัฒนา	เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่งคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง

และสมำ่าเสมอ

•		ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการทำางานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท

•		ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	สุขอนามัย	และทรัพย์สินของพนักงาน

•		การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ	ต้องกระทำาด้วยความสุจริตใจ	และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความรู้ความสามารถ	ความเหมาะสม	ความถูกต้อง	ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน

•		ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด

•		จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม	หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง	อันจะส่ง

ผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

•		ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ	 และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจตราไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	เช่น	ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน	(forced	labour)	และ	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	(child	labour)	

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย	แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1.	สวสัดกิารเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนักงาน	เช่น	การอบรมใหญ่พนักงานประจำาปี	และ	โครงการสอนภาษาไทยให้คนงานต่างด้าว	

2.	สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน	เช่น	การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน	

				การให้เบี้ยขยัน	ค่าเข้ากะ	ค่านำ้ามัน	รถรับส่งพนักงาน	ประกันชีวิต	ชุดฟอร์ม

3.	สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	และเป็นการส่งเสริมการออม	และเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน

ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน	โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน	จะหักจากเงินเดือน	หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้	

โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน	เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตาม

เกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้
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4.	สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน		เช่น		เงินแสดงความยินดีการสมรส	เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร

เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม		

5.	สวสัดกิารเกีย่วกบัความมัน่คงในอนาคตของพนักงานและครอบครวั	เช่น	จัดให้มเีงินบำาเนจ็แก่พนกังานหลงัจากเกษยีณอายุ

เงนิช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม	

6.	สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน		เช่น	

-	การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำางานของพนักงานแต่ละคน	

-	จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำางานสมำ่าเสมอ	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง	ติดตั้ง

กล้องวงจรปิด	(CCTV)	ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร	ถังดับเพลิง	ประตูหนีไฟ	

-	จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ	ปี	

-	การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท	โดยจัดให้มีพยาบาล	เวชภัณฑ์และยาที่จำาเป็นอย่างครบถ้วน	พร้อมกับมีรถพยาบาล

เตรียมพร้อมสำาหรับเหตุฉุกเฉินตลอด	24	ชั่วโมง	

-	จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับพนักงานทั่วไป	และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชพี	

เพือ่ให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำางาน	 เช่น	 การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	 การทดสอบ

สมรรถภาพการมองเห็น	การตรวจหาสารเคมี	เช่น	ตะกั่ว	และไซลีน	ในร่างกาย	พร้อมกับมีการให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแลพนักง�นต�มสิทธิมนุษยชน	มีดังนี้

1.	คณะกรรมก�รสวัสดิก�ร

ตั้งแต่ปี	2542	บริษัทได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานที่ได้จากการเลือกตั้ง	ปัจจุบันมีจำานวน

ทั้งสิ้น	7	คน	อยู่ในวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในบริหารงานด้านสวัสดิการ	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ

พนักงานทุกคน		ลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	เกิดความสงบสุขในบริษัท	เป็นผลให้พนักงานมีความสุขจากบรรยากาศ

การทำางานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานต่อไป	

คณะกรรมการสวัสดิการมีการประชุมเป็นประจำาทุกไตรมาส	โดยมีตัวแทนของบริษัท	(นายจ้าง)	เข้าร่วมรับฟัง	พร้อมดำาเนินการตามที่ทาง

คณะกรรมการสวัสดิการเสนอ

2.		คณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบกิจก�ร	(คปอ)

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานของสถานประกอบกิจการ	(คปอ)	ตั้งแต่ปี	

2538	ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย	กรรมการผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างจำานวนทั้งสิ้น	11	คน	ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	มีหน้า

ที่ดังต่อไปนี้

1.		พจิารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน	รวมทั้งความปลอดภยันอกงานเพือ่ป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหตุ	

การประสบอันตราย	 การเจ็บป่วย	 หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำาคาญอันเนื่องจากการทำางาน	 หรือความไม่ปลอดภัยในการทำางาน

เสนอต่อนายจ้าง

2.		รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภยัในการทำางานและมาตรฐาน

ความปลอดภยัในการทำางานต่อนายจ้าง	เพือ่ความปลอดภัยในการทำางานของลกูจ้าง	ผูร้บัเหมา	และบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาปฏบิตังิาน

หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3.		ส่งเสริมสนับสนุน	กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำางานของสถานประกอบกิจการ

4.		พิจารณาข้อบงัคบัและคู่มอืตามข้อ	3	รวมท้ังมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการทำางานของสถานประกอบกจิการเสนอต่อนายจ้าง

5.		สำารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำางาน	และตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบกจิการนัน้	

อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
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6.		พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง	หัวหน้างาน	ผู้บริหาร	นายจ้าง	และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็น

ต่อนายจ้าง

7.		วางระบบการรายงานสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8.		ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9.		รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	รวมทั้งระบุปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติ

หน้าที่ครบหนึ่งปี	เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10.	ประเมินผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำางานของสถานประกอบกิจการ

11.	ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ	 คปอ	 มีกำาหนดการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน	 โดยมีวาระการประชุมร่วมกันสำารวจบริเวณโรงงานเพื่อชี้จุดเสี่ยง	

และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย	 พร้อมกับมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นสิ่งที่ควรจะทำาเพิ่มเติม

เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

	

การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำาผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น	 และให้สิทธิ

พนักงานที่ถูกบ่งชี้ความผิด	หรือทุจริตต่อหน้าที่การงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง	พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงาน

ให้ผู้บริหารทราบ	เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ	และไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม	

ในปี	2556	และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำาเนินกิจการมา	ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม	และไม่เคยมีคดีขึ้น

สู่ชั้นศาลในเรื่องดังกล่าว

2.4		คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	มีนโยบายดังนี้

บริษัทดำาเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก	ดังต่อไปนี้

•		เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	เป็นธรรม	และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูล

เพียงพอต่อการตัดสินใจ	โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

•		ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำาหนดที่เหมาะสม

•		ส่งมอบสนิค้าทีม่คีณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลูกค้า	อย่างครบถ้วน	ถกูต้อง	และตรงเวลา	ภายใต้เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม

•		ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพตำ่ากว่ามาตรฐานให้ลูกค้า

•		จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว	ตลอดจนดูแล	และป้องกันมิให้

เกิดปัญหาเดิมซำ้า

•		พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทนุการผลติให้ตำา่ทีสุ่ดอย่างต่อเนือ่ง	โดยยงัคงรกัษาระดบัคณุภาพของสนิค้าและบริการทีไ่ด้มาตรฐานไว้

•		แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

•		กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามข้อตกลงกบัลกูค้าได้	ต้องรบีแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

และป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

•	รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

เน่ืองจากบริษัทตระหนกัว่าผลิตภณัฑ์ของบรษิทัเป็นสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยั	บรษิทัจงึรกัษาและควบคุมคุณภาพในการผลิตทกุขัน้ตอน	

เพื่อทำาให้แน่ใจว่าสินค้าที่ถึงมือผู้บริโภคนั้น	 คุณภาพดี	 และใช้งานได้อย่างปลอดภัย	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำาเนินการจนถึงปัจจุบัน	

บริษัทไม่เคยได้รับคำาร้องเรียนเรื่องดังกล่าว	(Zero	Claim)
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2.5		ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม	มีนโยบายดังนี้

•		ดำาเนินการให้ทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน/การผลิต	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•		ป้องกันอุบัติเหตุ	และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับตำ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

•		รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถื่นที่	บริษัทตั้งอยู่

•		ตอบสนองอย่างรวดเรว็และอย่างมปีระสิทธภิาพต่อเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชมุชน	อนัเนือ่งมาจากการดำาเนนิ

การของบริษัท	โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•		ไม่กระทำาการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ในกระบวนการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถังทนความดันทั่วไปนั้น	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1.		นำ้าเสีย	จากกระบวนการล้างถังหลังจากขึ้นรูป	และนำ้าอาบนำ้าใช้อื่นๆ	ประมาณ	60	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2.		ปริมาณกากตะกอนจากระบบบำาบัดนำ้าเสีย	ประมาณ	1	ตันต่อเดือน

3.		ของเสียจากอุตสาหกรรม	เช่น	เหล็ก	ซิงค์ออกไซด์	ไขมัน	และสบู่

ซึ่งบริษัทจัดให้มีการดำาเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

1.	บริษัทได้จัดให้มีระบบบำาบัดนำ้าเสีย	(ระบบบำาบัดทางกายภาพ)	โดยสร้างบ่อดักคราบนำ้ามันเป็นระยะๆ	ก่อนที่จะส่งไปเติมออกซิเจน

เพื่อระบายออกนอกโรงงานต่อไป	นอกจากนี้ยังจ้างองคกร์อิสระภายนอกในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้าทิ้งเป็นประจำาทุกปี	ผลของ

ปี	2556	คือ	คุณภาพของนำ้าทิ้งของบริษัทผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	

2.	นอกเหนือจากเศษเหล็กที่สามารถขายได้แล้ว	บริษัทได้จัดส่งขยะอื่นให้รถสุขาภิบาลและรถขนขยะของชุมชนรับไปกำาจัดรวมกับขยะ

ชุมชน	เพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะต่อไป	

3.	บริษัทได้จดัให้มรีะบบถุงกรองฝุน่และระบบม่านนำา้	แทรกอยูใ่นกระบวนการผลติ	เพือ่กำาจดัมลพษิทางอากาศเช่นฝุน่เหลก็และฝุน่ละอองสี		

นอกจากนี	้ บริษัทยังได้พยายามลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมลงโดยการปรบัปรงุและพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมอย่างต่อเนือ่ง	 เช่น	

ปรบัปรงุกระบวนการผลติบางส่วนให้เป็นระบบปิด	 ตลอดจนมแีผนงานดแูลซ่อมแซมอปุกรณ์และเครือ่งจักรทีเ่ก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อม

ให้ใช้งานได้อย่างสมำ่าเสมอด้วย	และในปี	2557	บริษัทมีแผนงานที่จะติดตั้งอุปกรณ์บำาบัดนำ้าเสียเพิ่มเติม	พร้อมกับใช้วิธีการธรรมชาติ	เช่น	

ปลูกผักตบชวา	เข้ามาร่วมในการบำาบัดนำ้าเสีย	เพื่อลดปริมาณการใช้เคมีบำาบัด	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บรษิทัได้ส่งรายงานการตรวจสอบในเรื่องผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประจำาทุกปี

โดยบรษิัทได้ว่าจ้างองค์กรอิสระภายนอกในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในสถานประกอบการ	 ซึ่งมวีิธีการตรวจสอบโดยการกรอก

แบบสอบถามและเลือกตัวอย่างไปวิเคราะห์		ตามหัวข้อต่างๆที่กำาหนด	ในปี	2556	สรุปผลได้ดังนี้

ลำ�ดับ ตัวชี้วัด คิดเป็น	(%) ผลก�รตรวจวัด

1 ความร้อน 100% ผ่าน

2 ความเข้มของแสง 100% ผ่าน

3 ความดังของเสียง 80% ผ่าน

4 คุณภาพอากาศ 100% ผ่าน
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ในส่วนของการวัดความดังของเสียง	บริเวณที่ไม่ผ่านการทดสอบอีก	20%	นั้นบริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำาหรับพนักงาน

ทุกคนที่ทำางานอยู่ในพื้นที่นั้นเพิ่มเติม	คือ	ปลั๊กอุดหู	(Ear	Plug)	เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลภาวะทางเสียง	นอกจากนี้ตั้งแต่บริษัท

เริ่มดำาเนินกิจการจนปัจจุบัน	 ผลการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปตามข้อกำาหนดตามพระราชบัญญัติโรงงานมาโดยตลอด	 ซ่ึงท่ีผ่านมา

บริษัทยังไม่เคยมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังานใช้ทรพัยากร	 เช่น	 ไฟฟ้า	ประปา	นำา้มนั	อย่างมปีระสทิธภิาพ	และควบคมุปรมิาณการใช้อย่างเหมาะสม	

พร้อมกับปลูกฝังและเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้	 ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 หรือติดป้ายตามสถาน

ที่ต่างๆ	เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จำาเป็น	นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า	2	และการจัด

เก็บเอกสารในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิค	(e-document)		

	 	 	

โครงการธนาคารขยะ

ตั้งแต่เดือน	 กรกฎาคม	 2555	 	 บริษัทได้ริเริ่มให้มีโครงการธนาคารขยะขึ้น	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำากิจกรรม	 5	 ส	 ของบริษัท	 โดยให้

พนักงานฝ่ายผลิต	สามารถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการผลิต	เช่น	กล่องกระดาษ	เศษลวด	แกนเทปพันเกลียว	ฯลฯ	ตลอดจนวัสดุที่

สามารถรีไซเคิลได้	เช่น	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติค	นำามาขายกับคนกลางที่บริษัทได้จัดจ้างในราคาตลาด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจงูใจ

ให้พนักงานลดปริมาณขยะภายในบรเิวณโรงงาน	ซ่ึงจะส่งผลดกัีบสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยรวม	และเป็นการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอกี

ทางหนึ่งด้วย	

ผลการประเมินจากการทำาโครงการธนาคารขยะ	 บริษัทพบว่า	 ได้รับความร่วมมือจากพนักงานฝ่ายผลิตเป็นอย่างดี	 โดยในปี	 2556	

มีจำานวนเศษวัสดุที่พนักงานนำามาขายรวมกันทั้งสิ้น	77	ตัน	คิดเป็นเงิน	0.2	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ที่	37	ตัน	คิดเป็นเงิน	0.07	

ล้านบาท	ดังนั้นเศษวัสดุจากการผลิตในบริเวณโรงงานลดลงเป็นจำานวนมาก	บริษัทจึงบรรจุให้โครงการธนาคารขยะเป็นแผนงานต่อเนื่อง	

2.6		ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม	 มีนโยบาย	ดังนี้

•		ปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

•		ดำาเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท

ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทั้งที่ดำาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

•		ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ทำาธุรกิจผิดกฎหมาย	หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

•		ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

•		ไม่กระทำาการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจดัให้มีกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมและชุมชนอย่างสมำา่เสมอ	โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมุชนและสงัคมในหวัข้อ	“กจิกรรม

บรษิทัและกิจกรรมเพื่อสังคม”

2.7		นวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม	CSR
ในปี	2556	นี้	บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและผลิตถังแก๊สกระป๋อง	1	ปอนด์	ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถัง

แก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง	ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อนำาไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	อุปกรณ์ตัดหญ้า	เตาแก๊สสำาหรับปิคนิค	ฯลฯ	ซึ่ง

การผลิตถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้นี้จะช่วยลดปัญหาขยะ	เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำาคัญและมีแนวทางในการปฎิบัติ	 ควบคุมและกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทได้ปลูกฝัง

จิตสำานึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล	 ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน	 ผ่านทางคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบ

ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำางาน		เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	อันได้แก่	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	ผู้ถือหุ้น	สังคม	ตลอด

จนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม	 ซื่อสัตย์	 รับผิดชอบและโปร่งใส	 โดยกำาหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำากับและดูแล

กิจการที่ดืปี	 2555	 ที่มีการปรับปรุงใหม่	 (ถือปฏิบัติในปี	 2557)	 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำามาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน	 และกำาหนดให้มีการทบทวน	 และปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็น

ประจำาทุก	2	ปี	เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป	มีทั้งหมด	5	หมวด	ได้แก่

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 	 	
นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	
คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จึงได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริม

ให้บริษัทมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการ

จัดการกิจการที่ด	ีซึ่งจะมีส่วนทำาให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง

ความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ	 อันจะสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ	 	จึงได้กำาหนดนโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ		

โดยครอบคลุมหลักสำาคัญดังนี้

1.		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	อาทิ	ลูกค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่งขันทางการค้า	ผู้ถือหุ้น	

พนักงาน	รัฐบาล	และสังคมโดยรวม

2.		คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	รับผิดชอบต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความสามารถและประสทิธิภาพทีเ่พียงพอ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	ดแูลมิให้เกดิปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง

3.		การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและ

ทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อันจะนำามาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน	เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.		การดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ	โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.		มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร	โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

6.		มีการกำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ	(Codes	of	Conduct)	โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทุกคน	ที่จะต้องรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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สิทธิของผู้ถือหุ้น	และก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	 ในการบริหารงาน	 ตัดสินใจและกระทำา

การแทนผู้ถือหุ้น	 จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์บริษัทและส่วนรวมเป็นสำาคัญ	

พร้อมกับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน	 เท่าเทียมกัน	 และตามความเป็นจริง	 นอกจากนี้ยัง

กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ทำาสัญญาว่าจ้างกับบริษัท	 คณะ

กรรมการให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ได้แก่	การซื้อขายหรือโอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม	 โดยไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 อีกทั้งยัง

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน	

1.		ก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	 กำาหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ	 1	 ครั้ง	 ภายใน	 4	 เดือน	 นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี	 และเรียก

ประชุมวิสามัญในกรณีที่มีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	เกี่ยวกับกฎหมาย	ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	หรือ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	โดยการประชุมในต่ละครั้งจะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย	25	ท่าน	หรือ	ไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	และจำานวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	ซึ่งบริษัท

มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง	 บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม	 และความเห็น

ของคณะกรรมการพร้อมคำาชีแ้จงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำาเป็น	และผลกระทบ

ของการทำารายการ	พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ	 เช่น	สำาเนารายงานการประชุมครั้งก่อน	หรือ	 รายงานประจำาปีของ

บริษัท	ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน	ถูกต้อง	เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ	

นอกจากนี้	 ยังได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้

เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน	หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านที่บริษัทเสนอลงคะแนนเสียงแทน		รวมทั้งจัดให้มีแผนที่

แสดงสถานที่ประชุม	 และรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัทกำาหนดเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่ประชุมของ

ผู้ถือหุ้น	

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งเป็น

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	 7-14	 วัน	 (ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด)	

และตั้งแต่ปี	 2557	 เป็นต้นไป	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักกการกำากับและดูแลกิจการที่ดี	 (ฉบับใหม่ปี	 2555)	บริษัทจะจัดส่งเอกสารล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมอย่างน้อย	28	วัน	นอกจากนี้บริษัทได้ทำาการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องคำาบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น	ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วันทำาการ	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วันทำาการ

ก่อนการประชุม	บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์	ของบริษัท	นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วง

หน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 กรรมการ

อิสระที่	 email	 ของบริษัท	 info@smpcplc.com	หรือ	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 สำาหรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่ม

วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	 คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม	 เพื่อแสดงถึงความ

เป็นธรรมและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	

2.	ก�รดำ�เนินก�รในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี	 2556	 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด	 2	 ครั้ง	 แบ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 1	 ครั้ง	 และ	 การประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	โดยจัดประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท	สรุปได้ดังนี้
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	 	 	 ประเภทการประชุม		 	 	 		วันที่ประชุม

	 	 1.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556		 	 28	มีนาคม	2556

	 	 2.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2556	 	 13	ธันวาคม	2556

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง	2	ครั้งนั้น	บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อ

การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	 โดยส่งเอกสารล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 15	 วัน	 และกำาหนดเวลาจัดประชุมในช่วงบ่าย	 โดยไม่มีการจำากัด

เวลาในการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเต็มที่ในการซักถามข้อมูล

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม	บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ	เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน	พร้อม

ทัง้จัดพิมพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผูถื้อหุน้	รวมถึงจดัให้มีการเลีย้งรบัรองท่ีเหมาะสมสำาหรับผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุ	สำาหรบัผูถ้อืหุน้ท่ี

ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้น้ัน	 บรษัิทได้เสนอให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบัประธานกรรมการหรอืผูท่ี้ประธานกรรมการ

มอบหมายก่อนเริ่มการประชุม	ได้แก่	นางสาวพรรณนา	ชูชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	หรือ	นายโกมินทร์	

ลิ้นปราชญา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท	

ก่อนการประชมุบรษิัทได้เปิดวีดิทัศน์แนะนำาบรษิทั	จากนั้นประธานกรรมการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบ	 ระหว่างการประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯ	 ให้เป็นผู้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุมที่

แจ้งในหนังสือเชิญประชุม	โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	ทั้งนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณา

หาหลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเสนอช่ือ

เพื่อแต่งตั้งกรรมการได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง	 9	 ท่าน	 ซึ่งในจำานวนนี้หมายรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วย	 พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆ	 ผู้สอบบัญชี	 ที่ปรึกษาการเงิน	 และที่ปรึกษากฎหมาย	 เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถาม

จากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 โดยประธานในที่ประชุมได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกันในการตรวจสอบและซักถามผู้บริหารถึงการดำาเนินงานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละ

เรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

ในการนับคะแนนเสียง	 เพื่อให้การตรวจนับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้น

คัดค้าน	หรือ	งดออกเสียง	สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล	นอกจากนี้เพื่อความ

เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆจะเดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระ	 และงดออกเสียง

ในวาระนั้นๆ	บริษัทยังใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมสามารถ

กระทำาได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นยำา	ทั้งนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ	เช่น	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบ

ภายใน	ที่ปรึกษาทางการเงิน	หรือ	ที่ปรึกษากฎหมาย	เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในอนาคต

	

3.	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมและก�รเปิดเผยมติก�รประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม	 บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	 ภายใน	 14	 วัน	 นับจากวันที่มีการประชุม	 โดยได้รวบรวม

ประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับ

ทราบข้อมูลที่สำาคัญในระหว่างการประชุมด้วย	 สำาหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น	 ปัจจุบันบริษัทเผยแพร่ผลการลงคะแนน

ภายในวันทำาการถัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งบริษัทจะดำาเนินการเผยแพร่เพิ่มเติมบนเว็ปไซต์ของบริษัทต่อไป
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4.	นโยบ�ยอื่นๆในก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม

•			กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท	ภายใน	3	วันทำาการ	นับจาก

วันที่กรรมการและผู ้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	แล้ว

•			กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำาทุกปี	หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมี

ส่วนได้เสียเกิดขึ้น

•			ห้ามมิให้กรรมการ	และผู้บริหาร	หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้อง	ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน	(ยกเว้น

กรณีมีเหตุจำาเป็น)

บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย	
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณ

ธรุกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสยีภายใน	 ได้แก่พนกังานและผูบ้รหิารของบรษัิท	หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก	 ได้แก่	ลกูค้า	คูค้่า	คูแ่ข่ง	 เจ้าหนี้	

สังคม	ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนผู้ถือหุ้น	โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง

ที่มีกับบริษัท	เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำาเร็จในระยะยาวได้	

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ได้ในหัวข้อ	“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
1.		ก�รเปิดเผยข้อมูล	

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญในรายงานประจำาปี	และแบบแสดงข้อมูลประจำาปี	(56-1)	เช่น	การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

รายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	แสดง

ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี	 และงบการเงิน	 บทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ข้อมูลที่สำาคัญ	 สรุปผลการ

ดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา	พร้อมกับคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(Management	Discussion	and	Analysis)	เพื่อประกอบ

การเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส	การประชุมคณะกรรมการ	และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	โดยนำาเสนอ

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเปิดเผยอย่างสมำ่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และช่องทางอื่นๆ	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	

2.		คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน	 ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	จึงได้กำาชับให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	ตรงต่อความเป็น

จริง	 เชื่อถือได้	สมำ่าเสมอ	ทันเวลา	และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบัติ

มาโดยตลอด	 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	 ในปี	 2556	นี้บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะขึ้น	 เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสาร

กับผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	และ/

หรือผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	 เป็นผู้ดูแล	 ให้ข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆโดยเท่าเทียมกันต่อไป	

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาทำาการทางโทรศัพท์	(วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	07.00	-	16.00	น.)	หรือ	e-mail	

ir@smpcplc.com	หรือ	ผ่านช่องทางในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
โปรดดูความรับผิดชอบของคณะกรรมการในหัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ”
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน	 ท่�นผู้ถือหุ้น		บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2542	ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็น

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน	3	ท่าน	รายนามดังต่อไปนี้

	 	 1.	นางสาวพรรณนา	 ชูชาติ	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	นายโกมินทร์	 	 ลิ้นปราชญา	 กรรมการตรวจสอบ	(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

	 	 3.	นางวีระวรรณ	 	 บุญขวัญ	 	 กรรมการตรวจสอบ	(เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี้

1.		สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

มีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.		สอบทานให้บริษัทปฎบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท

4.		พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอิสระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว	

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.		พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์	

ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.		จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ

7.	ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีวาระการดำารงตำาแหน่งปี	 2556	 (พ.ค.	 2556	 -	 เม.ย.	 2557)	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดให้มีการประชุมเป็นประจำา

ทุกไตรมาสรวมทั้งหมด	4	ครั้งและมีประชุมวาระพิเศษ	1	ครั้ง	รวม	5	ครั้ง	ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำาปีแล้ว	โดยเนื้อหาของการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาตามหัวข้อที่ได้กำาหนดไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้

ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส	และงบการเงินประจำาปี	2556	(ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตแล้ว)	และร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจำาทกุไตรมาส	เพือ่พจิารณารบัทราบรายงานผลการตรวจสอบ	

ข้อสังเกตุ	 และข้อเสนอแนะ	ตลอดจนมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต	ซึ่งการประชุมกับผู้สอบบัญชีนี้ไม่มีฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมประชุม	 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินประจำาปี	 2556	 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลัก

การบัญชีที่รับรองทั่วไป	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา

ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส	 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท	ซึ่งได้แก่	บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด		เป็นผู้ดูแลจัดการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท	(Outsource	
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Internal	 Audit	 Function)	 โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่
มีนัยสำาคัญ	 เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่เพียงพอและก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 พบว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ	สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ	 และได้รับการแก้ไข	 ป้องกัน	 และติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	 2557	 ที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	 โดยแผนงานดังกล่าวยัง
คงเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	(Risk	Management)	สืบเนื่องจากปีก่อนเพื่อให้องค์กรได้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรุกิจขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบรษิทั	 ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งด้าน
กลยุทธ์องค์กร	การเงิน	การบริหารจัดการ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	และหลักธรรมาภิบาล		

ในปี	2556	นี้	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในวาระพิเศษ	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2556	เพื่อพิจารณาแก้ไขและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน	 และขออนุญาตให้หลักทรัพย์ของ	 SMPC	
กลับมาซื้อขายในหมวดอุตสาหกรรมปกติ	 โดยหลักทรัพย์ของบริษัท	 ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ในหมวด
อุตสาหกรรมปกติ	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2556	ที่ผ่านมา

ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย		และข้อกำาหนดต่างๆของธุรกิจ	พบว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง

ก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่�สอบบัญชีประจำ�ปี	2557
สำาหรับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี	 2557	 นั้น	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติ
งานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาแล้วเห็นเป็นที่น่าพอใจ	และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าเหมาะสมแล้ว	ดังนั้นจึงเห็นสมควร
เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำานักงานเดิม	คือ	

		 	 1.	นายสมคิด		 เตียตระกูล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	2785	หรือ		
		 	 2.	นางสุมาลี		 โชคดีอนันต์		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3322	หรือ	
		 	 3.	นายธีรศักดิ์		 ฉั่วศรีสกุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6622	หรือ	
		 	 4.	นางสาวศันสนีย์	พูลสวัสดิ์			 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6977		

แห่งบริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จำากัด	ซึ่งมีความเป็นอิสระ	เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำาปี	2557		โดยกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี	2557	
ที่	745,000	บาท/ปี	โดยคณะกรรมการได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	ต่อไป

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท	กับ	บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	รวมถึงรายการที่
อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นๆ	ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำาคัญแล้วในงบการเงินประจำาปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทได้จัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 เชื่อถือได้	 รวมทั้งมีระบบ
การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอท่ีจะสามารถสนบัสนนุให้บรษิทัมกีารกำากบัดแูลกจิการทีด่ต่ีอไปอย่างต่อเนือ่ง

	 	 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	

	 	 	 							 	 	 	 	 									(นางสาวพรรณนา		ชูชาติ)
	 	 	 	 	 	 	 	 								ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 	 	 									วันที่	13	กุมภาพันธ์	2557



56 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยก�รระหว่�งกัน	

1.		ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัท	กับ	บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
					1.1	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	 	 :		บริษัท		เหล็กสหมิตร		จำากัด

	 ความสัมพันธ์กับบริษัท	 	 :		มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางท่านร่วมกัน

ลำาดับ 	รายชื่อกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความสัมพันธ์ในด้านการถือหุ้น	(%)

บมจ.สหมิตรถังแก๊ส	

(	ณ	วันที่	15	พฤศจิกายน	2556)

บจ.เหล็กสหมิตร

	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

1 นางอุบล							เอกะหิตานนท์ 3.28 3.67

2 นางสุภา							พรหมสาขา	ณ	สกลนคร 																			- 7.09

3 นายสุรศักดิ์			เอิบสิริสุข 0.08 2.43

4 นายทัยดี							วิศวเวช 3.09 5.33

5 นางปัทมา					เล้าวงษ์ 19.90 8.26

รายการระหว่างกันในปี	2556	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1.1.		ภาระหนี้สินที่เกิดจากการคำ้าประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้			

ยอดเงินต้นคงเหลือ	(ตามสัญญาเงินกู้		ฉบับวันที่	24	ก.ย.	2551)	ณ	วันที่	31	ธ.ค.2556	เท่ากับ	122.90	ล้านบาท

ภาระคำ้าประกันหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้ของบริษัท	 เหล็กสหมิตร	 จำากัด	 ที่มีต่อธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง	 (	 ธนาคารกรุงเทพ	 จำากัด	

(มหาชน)	 )	 การคำา้ประกนัดงักล่าวมสีาเหตุจากในขณะนั้น	 บริษัทกับกลุ่มผู้บริหารได้เข้าร่วมลงทุนดำาเนินการจดัตัง้	 บจ.เหลก็สหมติร	 เพือ่

ขยายการลงทุนในธุรกิจเหล็กเส้น	 เหล็กข้ออ้อย	 และเหล็กลวด	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู ้บริหารมีประสบการณ์และความชำานาญมาก่อน	

อีกทั้งเห็นว่าธุรกิจนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี	 อันจะทำาให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการลงทนุ	 โดยบรษิทัสามารถนำาเหลก็เส้นซึง่เป็นหนึง่ใน

วัตถุดิบหลักเพื่อทำาข้อต่อวาล์วซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ถังทนความดันของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 บจ.เหล็กสหมิตรซึ่งในขณะนั้น

พึ่งตั้งกิจการขึ้นมาใหม่	ยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคาร	จึงต้องใช้เครดิตจากบริษัท	ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางรายในการเข้าคำ้าประกันเงินกู้	บริษัทจึงเข้าคำ้าประกันหนี้ดังกล่าว	โดยการเข้าทำารายการนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการและผู้ถือหุ้น	ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2541	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2541	โดยมีผู้คำ้าประกันทั้งหมด	3	ราย	ได้แก่

	 1.	บริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)		

	 2.	นายสุธรรม		เอกะหิตานนท์		 	

	 3.	นางสุภา		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	

	

ปัจจุบัน	 ผู้คำ้าประกันรายที่	 1	 (บริษัท)	 เป็นผู้ชำาระหนี้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 ตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี	 ส่วนผู้คำ้าประกัน

รายที่	2	ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	2	มี.ค.	2550

(โปรดอ่านรายละเอียดของหนี้สินจากภาระคำ้าประกันบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ในหัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง”)
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1.1.2.		ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	ณ	วันสิ้นงวด	(ก่อนสำารองหนี้สูญ	100%)

	 	 เงินให้กู้ยืม	(เงินต้น)		 			177.27			ล้านบาท

	 	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 			12.47	 			ล้านบาท

	 	 รายได้ดอกเบี้ยรับ	 	 			4.76	 			ล้านบาท	

	

บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตรา	 1%	 ต่อปี	 ซึ่งตำ่ากว่าราคาตลาด	 เนื่องจากเป็นอัตราสูงสุดที่กำาหนดไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนีท้ี่

บริษัทจะสามารถเรยีกเก็บจากลกูหนีไ้ด้	รายการดงักล่าวเป็นผลจากภาระคำา้ประกนัทีเ่กิดขึน้ตามรายละเอยีดในข้อ1.1.1

1.2	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	 	 :		นายธรรมิก		เอกะหิตานนท์

	 ความสัมพันธ์กับบริษัท	 	 :		ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 :		ร้อยละ	10.29

	 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ	 :		บริษัททำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	ซึ่งจากเดิมเป็นที่ดินเช่าจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นที่ตั้ง

	 	 	 	 	 			อาคารโรงงานใหม่	(โรงงานที่	3)	เพื่อขยายกำาลังการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

 รายละเอียดของสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน 

	 วันที่ทำาสัญญา	 	 	 :		วันที่	15	พฤศจิกายน	2555

	 ราคาซื้อ-ขาย	 	 	 :		87.50	ล้านบาท	(ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถมที่ดิน

	 	 	 	 	 			ที่บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการไปแล้ว	)

	 กำาหนดชำาระค่าที่ดิน		 	 :		เมษายน	2556	-	มีนาคม	2557	งวดละ	7.29	ล้านบาท	รวม	12	งวด

	 กำาหนดชำาระเงินค่าที่ดิน	 	 :		ทุกวันที่	15	ของเดือน

	 ทรัพย์สินที่จะซื้อ-ขาย	 	 :		ที่ดินเนื้อที่รวม	15	-	1	-	57.9	ไร่	สถานที่ติดกับพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัทในปัจจุบัน	

	 	 	 	 	 			(โรงงานที่	1)	ถ้ารวมกับพื้นที่เดิมของบริษัท		ขนาด	13	-	2	-	32	ไร่	จะมีพื้นที่ใช้งาน

	 	 	 	 	 			ทั้งหมด	28	-	3	-	89.9	ไร่

	 วันที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	 :		การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2555	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2555

	 ยอดค้างชำาระ	 	 	 :		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทคงค้างชำาระค่าทิ่ดินจำานวน	3	งวด	คิดเป็นเงิน	

	 	 	 	 	 			21.87	ล้านบาท

1.3	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	 	 :		นางปัทมา	เล้าวงษ์

	 ความสัมพันธ์กับบริษัท	 	 :		กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 	 :		ร้อยละ	19.90

	 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ	 :		บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นสำาหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการ

	 	 	 	 	 			ผลิตสินค้าของบริษัทฯ	

	 รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน	

	 อัตราค่าเช่า	 	 	 :		0.12	ล้านบาทต่อปี

	 ระยะเวลาของสัญญา	 	 :		ทุก	1	ปี	และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้	เริ่ม	1	ต.ค.	2556	-	30	ก.ย.	2557

	 กำาหนดชำาระเงินค่าเช่า	 	 :		ทุกวันที่	5	ของเดือน

	 ทรัพย์สินที่เช่า	 	 	 :		ที่ดินเนื้อที่		5	-	0	-	17	ไร่	อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท
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2.		เหตุผลและคว�มจำ�เป็นที่ทำ�ให้เกิดร�ยก�รระหว่�งกัน
รายการซื้อที่ดิน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ตั้งอาคารโรงงานใหม่	 (โรงงานที่	 3)	 เพื่อขยายกำาลังการผลิตเพื่อรองรับอัตราการขยายตัว

ของตลาด	 ส่วนรายการเช่าที่ดินนั้น	 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท	 ซึ่งทั้ง	 2	 รายการล้วนเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	 ด้วยเงื่อนไขในการทำารายการที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก	 ที่ราคาสมเหตุสมผล	 สามารถเทียบเคียงได้กับ

ราคาตลาด	

ส่วนรายการกับบริษัทเหล็กสหมิตร	จำากัด	ได้กล่าวเหตุผลไว้แล้วในข้อ	1.1	

3.		แนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
โดยหลักการแล้ว	 บริษัทจะไม่ทำารายการระหว่างกันกับผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่จะเป็นการทำารายการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำารายการกับบุคคลภายนอก

สำาหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	บริษัทได้กำาหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการของบริษัท

ดำาเนนิการให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอื	สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

ได้กำาหนดไว้	

ปัจจุบัน	บริษัทยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

4.		ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นโดยย่อของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ปี	 2539	 เป็นต้นมา	 บริษัทที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า	 รายได้ที่เกิดขึ้น

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้า	ซึ่งกระแสเงินสดที่ได้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินงานตามปกติและรักษาไว้ซึ่งเครื่องจักรมิให้

เกดิความเสยีหายจากการหยดุใช้เป็นระยะเวลานาน		แต่ยงัไม่สามารถชำาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินได้	และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	บรษิทั

ทีเ่ก่ียวข้องก็ได้ร่วมกับบรษิทัในการเจรจาปรบัโครงสร้างหนีม้าโดยตลอด	 จนเป็นผลสำาเรจ็เมือ่วนัท่ี	 27	 มถินุายน	 2551	 ทีผ่่านมา	 จากนัน้	

บรษัิทและบริษัททีเ่กีย่วข้องได้ดำาเนนิการตามเงือ่นไขท่ีระบใุนสญัญาปรบัโครงสร้างหนีฉ้บบัดงักล่าว	จนแล้วเสรจ็	และเม่ือวนัที	่28	กนัยายน	

2552	ธนาคารเจ้าหน้ีได้ปลดหนีเ้งนิต้นส่วนทีเ่หลือพร้อมดอกเบีย้คงค้างทัง้หมดให้บริษทัทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนปลดภาระคำา้ประกนัทัง้หมดให้

กับบริษัทด้วย		ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง”	เรื่อง“ความเสี่ยงด้านการเงิน”	

เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องหยุดดำาเนินกิจการตั้งแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2550	 และไม่มีรายได้อื่นใดที่พิสูจน์ได้ว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องดำาเนิน

งานเพื่อดำารงสถานะของบริษัทเพื่อประกอบกิจการในประเทศไทย	ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำาปีครั้งที่	1/2555	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	

2555	 คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลิกกิจการและดำาเนินการชำาระบัญชีให้ถูก

ต้องตามกฎหมาย	ซึ่งปัจจุบันกระบวนการชำาระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

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

สาเหตุที่ผลการดำาเนินงานปี	2556	แตกต่างจากปี	2555	เนื่องมาจาก	:
1.		ยอดขายรวมลดลง	198.67	ล้านบาท	(8.6%)	จาก	2,319.81	ล้านบาท	เหลือ	2,121.14	ล้านบาท	ใกล้เคียงกับปีก่อน
2.		ต้นทุนขายลดลง	154.57	ล้านบาท	(8.4%)	จาก	1,845.46	ล้านบาท	เหลือ	1,690.89	ล้านบาท	สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง	
3.		กำาไรขั้นต้นลดลง	44.10	ล้านบาท	(9.3%)	จาก	474.35	ล้านบาท	เหลือ	430.25	ล้านบาท	สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
4.		ต้นทนุทางการเงินลดลง	15.08	ล้านบาท	(34.1%)	จาก	44.29	ล้านบาท	เหลอื	29.21	ล้านบาท	เนือ่งจากมลูหนีท้ีล่ดลงจากการจ่าย		
				ชำาระคืนเงินต้นตามกำาหนด	และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนตำ่าลงได้เพิ่มขึ้น
5.		ภาษีเงนิได้ลดลง	18.80	ล้านบาท	(35.2%)	จาก	53.39	ล้านบาท	เหลอื	34.59	ล้านบาท	เนือ่งจากกำาไรจากผลประกอบการท่ีลดลง	
					58.40	ล้านบาท	และอัตราภาษีลดลงจาก	23%	ในปี	2555	เหลือ	20%	ในปี	2556
6.		กำาไรสุทธลิดลง	39.60	ล้านบาท	(22.6%)	จาก	175.55	ล้านบาท	เหลอื	135.95	ล้านบาท	ส่วนใหญ่จากยอดขายทีล่ดลง	ทำาให้ผล
				กำาไรลดลงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายในกลุ่มลูกค้าเดิมและเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

1.2		ฐ�นะท�งก�รเงนิ
สนิทรัพย์
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	8.3%	จาก	1,314.56	ล้านบาท	เป็น	1,423.99	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	
2555	จำานวน	109.43	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	เนื่องจากซื้อที่ดินและค่าก่อสร้างโรงงาน	3	และจาก
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการขายปลายงวด	 สุทธิกับสินค้าคงเหลือลดลงจากการขายปลายงวดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและภาษีมูลค่า
เพิ่มรอรับคืนลดลง	 เนื่องจาก	 ในปี	 2556	บริษัทได้รับการจัดอันดับจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี	 จึงได้รับเงิน
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มเร็วขึ้น

หนีส้นิและส่วนของผูถื้อหุน้	
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษัิทฯ	มหีนีส้นิรวมลดลงจากปี	2555	จำานวน	26.52	ล้านบาท	(2.8%)	จาก	940.86	ล้านบาท	เหลอื	
914.34	ล้านบาท	ส่วนใหญ่ลดลงจากเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า	เนือ่งจากขายปลายงวดเพ่ิมขึน้จากปีทีแ่ล้ว	และภาษเีงนิได้ค้างจ่ายท่ีลด
ลงจากผลกำาไรลดลงและอตัราภาษลีดลง	จาก	23%	ในปี	2555	เหลอื	20%	ในปี	2556	นอกจากนีล้ดลงจากการชำาระหนีเ้งนิกู้ยมืระยะ
ยาวภายใต้สญัญาปรับปรงุโครงสร้างหนี	้ สทุธกิบัหนีส้นิตามภาระผูกพนัภาษอีากรนำาเข้าวตัถดุบิเพือ่การส่งออกเพ่ิมขึน้	 จากมาตรการ
ตอบโต้การทุม่ตลาดเหลก็ของรฐับาลซึง่มผีลบังคบัใช้	กมุภาพันธ์	2556	และเจ้าหน้ีค้างชำาระจากการซือ้ทีด่นิเพ่ือก่อสร้างโรงงาน	3			

ส่วนของผูถ้อืหุ้นเพิม่ข้ึนจากผลประกอบการท่ีเป็นกำาไรในปี	2556	จำานวน	135.95	 ล้านบาท	และผลการอนมุติัจากทีป่ระชมุวสิามัญผู้
ถอืหุ้นคร้ังที	่1/2556	เมือ่วันที	่13	ธนัวาคม	2556	ให้โอนสำารองตามกฎหมาย	และส่วนเกนิมลูค่าหุน้จำานวน	0.98	ล้านบาท	และ	43.90	
ล้านบาท	ตามลำาดบั	เพือ่ลดผลขาดทนุสะสม	ณ	วนัท่ี	30	กนัยายน	2556	จำานวน	44.88	ล้านบาท	

2.		วิเคร�ะห์กระแสเงินสดและสภ�พคล่องของบริษัท
ณ	สิน้ปี	2556	บรษัิทฯ	มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจำานวน	21.25	 ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิน้ปี	2555	จำานวน	92.74	 ล้านบาท	
เป็นผลมาจากเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทนุจำานวน	 199.84	 ล้านบาท	 จากการซือ้ทีด่นิและค่าก่อสร้างโรงงานที	่ 3	 เพือ่ขยายกำาลงัการผลติ
และเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจากการชำาระคืนเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารจำานวน	69.91	ล้านบาท	และการจ่ายชำาระคืนเงนิกูภ้ายใต้
สญัญาปรบัปรุงโครงสร้างหนีจ้ำานวน	72.00	ล้านบาท	
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3.		วิเคร�ะห์อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
3.1		อตัร�ส่วนท่ีเกีย่วกบัคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร

ในปี	2556	บรษิทัมอีตัรากำาไรข้ันต้น	20.28%	ซ่ึงใกล้เคยีงกบัปี	2555	ที	่20.45%	ส่วนอัตรากำาไรสุทธใิน	ปี	2556	ลดลงจากปี	2555	
เลก็น้อย	จาก	7.34%	เหลอื	6.17%	เนือ่งจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการส่งเสรมิการขายในกลุม่ลกูค้าเดมิและเพือ่ขยายฐานลกูค้าใหม่เพิม่ขึน้

3.2		อตัร�ส่วนเก่ียวกบัสภ�พคล่อง
ณ	สิ้นปี		2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	0.85	เท่า	และ	1.07	เท่า	ตามลำาดับ	เนื่องจากปีนี้บริษัทใช้เงิน
เพิ่มทุนที่ได้จากปีที่แล้วไปในการซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงาน	3	ทำาให้บริษัทฯ	มีเงินทุนหมุนเวียนลดลง	นอกจากนี้อัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว	(Quick	Ratio)	อยู่ในอัตราที่ตำ่ากว่า	โดยในปี	2556	และ	2555	เท่ากับ	0.32	เท่า	และ	0.36	เท่าตามลำาดับ	เนื่องจาก
บริษัทฯ	 ต้องสำารองวัตถุดิบเพื่อรองรับแผนการผลิตตามคำาสั่งซื้อจากลูกค้าที่ได้รับล่วงหน้า	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ยังคงสามารถ
ชำาระหนี้	 ตลอดจนสามารถบริหารการเงินภายในธุรกิจได้ตามปกติ	 โดยไม่ส่งผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่อทั้งเจ้าหนี้สถาบันการ
เงินและเจ้าหนี้การค้า	

3.3		อตัร�ส่วนวเิคร�ะห์นโยบ�ยก�รเงนิ
ณ	สิ้นปี	2556	และ	2555	บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ากับ	1.79	และ	2.52	เท่า	ตามลำาดับ	ดีขึ้นเนื่องจากผลการ
ดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	373.70	ล้านบาทในปี	2555	เป็น	509.65	ล้านบาทในปี	2556	
ในขณะที่ภาระหนี้สินรวมลดลงจาก	940.86	ล้านบาท	ในปี	2556	เหลือ	914.34	ล้านบาท	ในปี	2555		

4.		ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่เกิดขึ้นภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงินล่�สุด	และผลกระทบ
					ที่อ�จมีต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น				-ไม่มี-

5.		เป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ
ในปี	2556	ผลการดำาเนนิงานมกีำาไรสุทธ	ิ135.95	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนตามยอดขายท่ีลดลง	เนือ่งจากช่วงต้นปี	2556	ลกูค้าต่างประเทศ
ชะลอการสัง่ซือ้และผลกระทบจากค่าเงนิบาทท่ีแข็งข้ึน	 เพือ่การเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	 ผูบ้รหิารได้วางเป้าหมายในการดำาเนนิธุรกจิทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวดงันี้

เป้�หม�ยระยะส้ัน	(1-3	ปี)	
-		ผูบ้รหิารยงัคงเน้นการพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิโลกและตดิตามความต้องการ
			ของตลาดอย่างใกล้ชิด	
-		คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต	เพื่อผลกำาไรที่ดียิ่งขึ้น
-		การริเริ่มบุกตลาดในภูมิภาคใหม่ที่คาดว่าจะทำากำาไรได้ดี	เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า	อันจะส่งผลถึงยอดขายและความสามารถในการทำา
			กำาไรให้สูงขึ้นต่อไป	
-		บรษิัทยังคงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ	รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลาเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม	
-		ลดต้นทนุการผลติโดยเพิม่มาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิต	เพื่อลดส่วนสูญเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต	 เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตให้สามารถแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นในการขยาย
ตลาดลกูค้ารายใหม่ได้		

เป้�หม�ยระยะย�ว	(>3	ปี)
-		การพัฒนาการผลติ	บรษิทัมแีผนการทีจ่ะเพิม่กำาลงัการผลิตอย่างเหมาะสม	ควบคู่ไปกบัการพัฒนาคณุภาพและความสามารถในการผลติ	

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิต	 เพือ่ลดการพึง่พงิแรงงานซึง่บรษัิทคาดว่าจะขาดแคลนในอนาคต	 ดงันัน้ผูบ้รหิารและ
บคุลากรของบรษิทัจงึร่วมกันคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตให้เป็นระบบออโตเมตกิ	เพือ่ใช้ในกระบวนการผลติส่วนต่างๆให้
มากข้ึน

-		การพัฒนาบคุลากร	บรษิทัตระหนกัถึงคุณค่าของบุคคลากรว่ามผีลต่อความก้าวหน้าและความสำาเรจ็ในการปฏบิตัติามทิศทางทีผู้่บริหารได้
ตัง้เป้าหมายไว้	ดงันัน้บรษิทัจงึให้ความสำาคญักับการพัฒนาบคุลากรในสายงานต่างๆ	โดยวางแผนการจัดการอบรมความรูค้วามชำานาญ
ตามสายงานและตามระดบัพนกังาน	การส่งเสรมิกิจกรรมการเรยีนรู้	และความรูส้กึทีด่กีบัองค์กร

-		การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์	บรษัิทให้ความสำาคญัและสนบัสนนุบคุลากรทีมี่ความรูแ้ละเชีย่วขาญ	ให้ใช้ความรูค้วามสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ทั้งในส่วนของการปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น	
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการบริษัท	 สหมิตรถังแก๊ส	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศที่ปรากฏใน

รายงานประจำาปี	งบการเงินสำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	โดยได้มี

การพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ี

สมเหตุสมผลในการจัดทำา	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ	 	 โดยผู้สอบบัญชีได้สอบ

ทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	 งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน	 ผลการ

ดำาเนินงาน	 และกระแสเงินสดในปีที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ	 อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้

งบการเงิน

คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งจัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลาและเพียงพอ	 ตลอดจนเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพการรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	 เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง

มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

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

	 									(นายวินัย	วิทวัสการเวช)	 	 	 						 								(นายสุรศักดิ์	เอิบสิริสุข)

	 	 ประธานกรรมการ	 	 	 	 																							กรรมการผู้จัดการ
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ				ผู้ถือหุ้นของบริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั	สหมติรถงัแก๊ส	จำากดั	(มหาชน)	ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน
ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินของไทย	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	โดยได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย	 ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
	
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน	
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมถงึการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิ
อนัเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจ
สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้น
โดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

คว�มเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินของบริษัท	สหมิตรถังแก๊ส	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และผลการ
ดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด	สำาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย

ร�ยง�นของปีก่อน
งบการเงนิของบริษัท	สหมติรถังแก๊ส	จำากดั	(มหาชน)	สำาหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวาคม	2555	ตรวจสอบโดยนางสุมาล	ีโชคดอีนนัต์	ผูส้อบ
บัญชีในสำานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า	ซึ่งได้เสนอรายงานลงวันที่	 14	กุมภาพันธ์	 2556	แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	งบแสดงฐานะ
การเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ที่แสดงเปรียบเทียบ	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว

นายสมคิด		เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	2785
กรุงเทพมหานคร
13	กุมภาพันธ์	2557
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555    31 ธันวาคม 2554 
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 21,251            113,990          35,498             

ลกูหนี้การค้า 8 263,209          168,075          157,374           

สนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 441,546          485,379          365,632           

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 6,902             46,417             13,256             

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 19,686            21,385             9,827              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 752,594          835,246          581,587           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลกูหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้อง

    ตามภาระคํ้าประกัน - สุทธิ 6 -                -                 -                 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ 10 30,023           9,944              9,858              

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 11 31,960            31,960             32,260             

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 596,429          423,358          400,076           

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 21 12,547            13,615             14,050             

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 432                432                 432                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 671,391          479,309          456,676           

รวมสินทรัพย์ 1,423,985       1,314,555       1,038,263         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

  

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหมิตรถังเเก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

31	ธันว�คม	2556
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 13 313,348          373,862          402,755           

เจ้าหนี้การค้า 262,477          200,741          127,467           

เจ้าหนี้อ่ืน - บุคคลที่เก่ียวข้อง 6 21,875           -                  -                  

หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี

   - เงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุง

               โครงสร้างหนี้ 14 122,900          72,000             72,000             

   - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 1,316             1,335              1,230               

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 27,427            44,862             5,669               

ค่านายหน้าค้างจ่าย 22,317            12,573             21,809             

ค่าขนส่งค้างจ่าย 22,494            17,275             16,955             

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21 19,644            26,135             25,405             

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 42,926            31,670             26,082             

ภาษีอากรขาเข้าค้างจ่าย 16 26,508            -                  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 983                3,712              4,286               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 884,215          784,165          703,658           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุง

    โครงสร้างหนี้ - สุทธิ 14 -                 122,900          194,900           

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 15 1,678             1,029              1,194               

หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิ 17 28,446            32,764             34,055             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 30,124            156,693          230,149           

รวมหน้ีสิน 914,339          940,858          933,807           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

  

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	สหมิตรถังเเก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน	(ต่อ)

31	ธันว�คม	2556
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 18

    ทุนจดทะเบียน 46,844,916 หุ้น 

       (2555 : 46,844,916 และ 2554 : 37,475,933 หุ้น) 468,449            468,449            374,759            

    หุ้นท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 46,844,916 หุ้น

       (2555 : 46,844,916 และ 2554 : 37,475,933 หุ้น) 468,449            468,449            374,759            

สว่นเกินมูลค่าหุ้น 18 6,098             50,000             50,000             

กําไร (ขาดทุน) สะสม

   - จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 19 1,755             983                 983                 

   - ยังไม่ได้จัดสรร 33,344            (145,735)         (321,286)          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 509,646            373,697            104,456            

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,423,985          1,314,555          1,038,263          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 

พันบาท

บริษัท	สหมิตรถังเเก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน	(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31	ธันว�คม	2556
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

ขายสุทธิ 22 2,121,141      2,319,807        

ต้นทุนขาย 23 (1,690,890)     (1,845,458)       

กําไรข้ันต้น 430,251          474,349          

รายได้อ่ืน 20 80,472            77,479            

ค่าใช้จ่ายในการขาย 23 (160,902)         (140,959)         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 (150,074)         (137,640)         

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 199,747          273,229          

ต้นทุนทางการเงิน (29,208)           (44,293)           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 170,539          228,936          

ภาษีเงินได้ 21 (34,590)          (53,385)          

กําไรสําหรับปี 135,949          175,551          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                 -                 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 135,949          175,551          

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน
กําไร (บาทต่อหุ้น) 2.90                4.45                

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 46,844,916      39,452,403      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 

พันบาท

บริษัท	สหมิตรถังเเก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 170,539           228,936           

รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคา 31,105           29,991           

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง - สุทธิ 6,108              (431)                

โอนกลับรายการภาระหน้ีสิน (7,517)            -                

ค่าเผื่อภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,806             1,857             

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม -                 300                 

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (546)               (35)                

ดอกเบี้ยจ่าย 29,208           44,293           

เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    ในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 230,703           304,911           

    สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน):
ลูกหนี้การค้า (91,311)                      (10,642)

สินค้าคงเหลือ 43,834                     (119,748)

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 39,515                      (33,161)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,652                        (11,280)

    หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง):
เจ้าหนี้การค้า 61,685                       73,151

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (17,453)                       39,361

ค่านายหน้าค้างจ่าย 13,897           (9,236)            

ค่าขนส่งค้างจ่าย 5,219             320                

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 4,872             5,172             

หนี้สินตามภาระผูกพัน - ภาษีอากรนําเข้าสินค้าเพื่อการส่งออก 26,508           -                

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 172                                (574)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (582)                            (4,296)

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 318,711           233,978           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 

พันบาท

บริษัท	สหมิตรถังเเก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
งบกระเเสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

2556 2555

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน (ต่อ) 318,711           233,978           

จ่ายดอกเบี้ย (28,320)           (43,007)           

จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (471)               (348)               

จ่ายภาษีเงินได้ (39,542)           (51,872)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 250,378           138,751           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้เพิ่มข้ึน (20,079)           (86)                 

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 1,414             161                

ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (181,170)         (51,966)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (199,835)          (51,891)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง (69,912)           (28,565)           

จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (72,000)           (72,000)           

จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,370)            (1,493)            

เงินรับจากการเพิ่มทุน -                 93,690             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (143,282)          (8,368)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) – สุทธิ (92,739)            78,492             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 113,990           35,498            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 21,251             113,990           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ซ้ือที่ดินมีราคาต้นทุนรวม 87.50 ล้านบาท ซ่ึงมียอดคงเหลือที่จะต้องชําระเป็นงวดๆ ภายใต้

สัญญาเป็นจํานวน 21.87 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าทางการเงินสําหรับยานพาหนะ เป็นจํานวนเงิน 2.00 ล้านบาท และ 

1.43 ล้านบาท ตามลําดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 

พันบาท

บริษัท	สหมิตรถังเเก๊ส	จำ�กัด	(มห�ชน)
งบกระเเสเงินสด	(ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม
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บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถังทนความดันชนิดต่างๆ ท่ีอยู่

ของบริษัทต้ังอยู่เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร โดยมี นางปัทมา เล้าวงษ์ และนายธรรมิก  เอกะหิตานนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น

จํานวนร้อยละ 20 และ ร้อยละ 10 ตามลําดับ (2555 : นางปัทมา เล้าวงษ์ และนายสุธรรม เอกะหิตานนท์ ซ่ึงถึงแก่กรรม

แล้วอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองมรดก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 16 และ 

ร้อยละ 7 ตามลําดับ)  

 
 
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบัญชี 

ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ 

 

งบการเงินฉบับนี้จัดทําข้ึนเป็นทางการเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 ซ่ึงถือเป็นรายงานทางการเงินท่ีเป็นทางการตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอ่ืนให้ยึดถืองบการเงิน

ฉบับภาษาไทย 

 

 ในระหว่างปี 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ใน

ปี 2555 และการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับ 

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญตอ่งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ  

 

 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทเร่ิมปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซ่ึงจะมีผลให้ 

งบการเงินปี 2556 แสดงมูลค่าสินทรัพย์และกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน จากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และต้อง

ปรับปรุงงบการเงินปี 2555 และ 2554 ใหม่เพื่อนํามาเปรียบเทียบ บริษัทนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงิน

ได้มาถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดให้บริษัทระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่าง

เกณฑ์ทางบัญชีและท่ีใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้ เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวและปรับ

ย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอดในปีก่อนๆ  

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือท่ีจะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน

การปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน

และจํานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่าง

ชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย

หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น

กิจการมีความต้ังใจจะจ่ายชําระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และ

จ่ายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

 

 

3. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 
 

เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทได้นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี 

 

พันบาท 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชเีพ่ิมขึ้น 13,924 15,081 15,616

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 1,377 1,466 1,566

กําไรสะสมที่ยังไมไ่ด้จัดสรร เพ่ิมขึ้น - สุทธิ 12,547 - -

ขาดทุนสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ลดลง - สุทธิ - 13,615 14,050

 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2556  2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น (พันบาท) 1,068  435

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาทต่อหุ้น) 0.02  0.01

 

รายการเคลื่อนไหวของผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังต่อไปน้ี : 

 

 พันบาท

 

รายการปรับปรุงขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ย้อนหลัง 14,050

ผลกระทบระหว่างปี 2555 - สุทธิ  (435)

รายการปรับปรุงขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ย้อนหลัง - สุทธิ 13,615

 

 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

การรับรู้รายได้ 
บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของของ

สินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว  

 

ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิตามส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสินทรัพย์  รายได้อ่ืนรับรู้ตาม

เกณฑ์คงค้าง 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซ่ึงไม่มีข้อจํากัด

ในการใช้) และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเม่ือครบกําหนด ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย 
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ลูกหนี้การค้าและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   
ลูกหนี้การค้า แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจํานวน

หนี้ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ท้ังนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการ

วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ 

 

บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท  

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับ

การออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัท 

 

สินค้าคงเหลือ 
บริษัทตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า โดยใช้วิธีดังต่อไปน้ี 

 

สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต -   วิธีราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) 

วัตถุดิบและอ่ืนๆ -   วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) 

 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนส่วนเพ่ิมที่จะผลิตให้เสร็จ 

(สําหรับสินค้าท่ีอยู่ระหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ บริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้าเคล่ือนไหวช้าและ

สินค้าเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
บริษัทจะประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ืน เม่ือมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลง

สภาพการณ์ท่ีทําให้เกิดข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีจํานวนตํ่ากว่ามูลค่าท่ีบันทึกบัญชีไว้ ขาดทุนจาก

การด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับสินทรัพย์ท่ีบันทึกในราคาทุน หรือถือเป็นรายการหักจาก

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ในกรณีท่ีสินทรัพย์นั้นแสดงในราคาที่ประเมินขึ้นใหม่ ท้ังนี้ขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีนํามาหัก

นั้นต้องไม่เกินจํานวนท่ีบันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์สําหรับสินทรัพย์รายการเดียวกัน บริษัทจะบันทึก

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายได้หรือถือเป็นรายการเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ เม่ือข้อ

บ่งชี้เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือขาดทุนจากการ ด้อยค่ามีจํานวนลดลง จํานวนเงินท่ีกลับรายการ

จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือรายจ่ายตัดบัญชี) ท่ีควรจะเป็น หากบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อนๆ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงคํานวณจากราคาซ้ือสินทรัพย์ท้ังท่ีเป็นเงินสดและจํานวนเทียบเท่า 

เงินสดในการทําให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานท่ีหรือสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามท่ีประสงค์  อาคารและอุปกรณ์ แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงินตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 



74 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยพิจารณาแต่ละส่วนแยก

ต่างหากจากกันเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคัญและมีอายุการใช้งานต่างกัน อายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์มีดังนี้ 

 

 ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 40 

เครื่องจักรและอุปกรณ์   5 - 20 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเคร่ืองใช้สํานักงาน 3 - 10 

ยานพาหนะ 5 

 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน เครื่องจักรระหว่างติดต้ัง และอาคารระหว่างก่อสร้าง 

 

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซ่ึงทําให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์

เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นสาระสําคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลา 5 ปี 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้ง

สองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพย์ท่ียังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมถึงต้นทุนในการทํารายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซม

และบํารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

 

สัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน ด้วยจํานวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า  

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ซ่ึง

ใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสําหรับการคิดลด เพ่ือคํานวณมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวด 
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สัญญาเช่าดําเนินงาน 
การเช่าสินทรัพย์ซ่ึงความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ท่ีเช่าเป็นของผู้ให้เช่า ได้จัดประเภทเป็นการเช่าดําเนินงาน       

ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใต้การเช่าดําเนินงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบภายใต้อายุสัญญาเช่า 

 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ

หนี้สินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

ภาษีเงินได้ 
การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร คํานวณขึ้นหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่าย ซ่ึงไม่สามารถถือเป็น

รายจ่ายในการคํานวณภาษี และหักด้วยรายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อกําหนดในประมวลรัษฎากร 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงิน ซ่ึงพนักงานต้องจ่ายสะสมและ

บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ่าย

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  

 
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีออกจําหน่ายและชําระแล้ว

ในระหว่างปี 

 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
บริษัทนําเสนอส่วนงานตามภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน 

 

การใช้ประมาณการทางการบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฝ่ายบริหารมีความจําเป็นต้องใช้การพิจารณาการประมาณและข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ 

และค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารพิจารณาการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัย
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ต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารมีความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้แต่ละสถานการณ์ ซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่

การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหน้ีสินนั้นๆ ดังนั้นผลของรายการเมื่อเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจาก

ท่ีได้ประมาณไว้ 

 

ฝ่ายบริหารจะทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินอย่างสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดท่ีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะ

บันทึกในงวดท่ีปรับและงวดต่อไป หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและงวดต่อไป 

 

ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพัน

ท่ีค่อนข้างแน่นอนท่ีมีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทําให้บริษัทต้องชําระหรือชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และ

จํานวนท่ีต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก 

เม่ือมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน 

 

 

5. ประมาณการทางการบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 
 

5.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม 
บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือการด้อยค่าของลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมซ่ึงอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่มี

ความสามารถในการชําระหน้ี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานจาก ความไม่แน่นอนในการ

รับชําระหน้ีและดุลยพินิจของผู้บริหาร 

 

5.1.2 ค่าเผ่ือลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ 
บริษัทประมาณค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพเพื่อรับรู้การด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ 

โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่างๆ 

 

5.1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมี

ความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน

อีกต่อไป 

 

5.1.4 สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทได้โอนหรือรับโอนความ

เสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
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5.1.5 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมี

สาระสําคัญ หรือเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงความมีสาระสําคัญและระยะเวลาน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

5.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพ่ือดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท  

เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน เพ่ือดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือลดต้นทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขาย

สินทรัพย์เพ่ือลดภาระหนี้  

 

 

6. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
 

บริษัทมีรายการบัญชีบางรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีการ

ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน ดังนั้น งบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกันระหว่าง

บริษัทกบับุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงบางกรณีอาจใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างจากรายการกับกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันตามภาระคํ้าประกันหนี้ของบริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด และอ่ืนๆ        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

 

 พันบาท 

 2556  2555

ลูกหนี้ - กรรมการ ตามภาระค้ําประกันหนี้ร่วมของ 

    บริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด 

   

- นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ 191,210  191,210

- นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร 191,210  191,210

ลูกหนี้ตามภาระค้ําประกันบริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด 12,466  7,703

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด  177,272  177,272

รวม 572,158  567,395

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (572,158)  (567,395)

สุทธิ          -            -

   

เจ้าหนี้อ่ืนบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   

     ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น 21,875  -

  

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ   

ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,262  9,187
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เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 ต่อปี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เหล็กสหมิตร 

จํากัด ได้หยุดดําเนินกิจการแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการชําระบัญชี 

 

ลูกหนี้ - กรรมการ ตามภาระค้ําประกันหนี้ร่วม และลูกหนี้ตามภาระค้ําประกันแก่บริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด ข้างต้น เป็น

ภาระค้ําประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของ บริษัท เหล็กสหมิตร จํากัด บริษัทต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวน 

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมากในการเรียกชําระหน้ีคืนข้างต้น ท้ังนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดําเนินการทางด้าน

กฎหมายกับลูกหนี้และลูกหนี้ตามภาระค้ําประกันร่วม 

 

 

รายการระหว่างบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันท่ีสําคัญ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

 

 พันบาท 

 นโยบายราคา 2556  2555

ดอกเบี้ยรับ ตามสัญญา 4,763  3,910

ค่าเช่า ตามสัญญา 750  3,000

   

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ   

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 44,378  53,093

   ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน 431  376

   รวม 44,809  53,469

 

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 บริษัททําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในราคา 87.50 ล้านบาท ราคา

ซ้ือขายกําหนดจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ มูลค่า 92.40 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการถมที่ดินบริเวณบ่อน้ําท่ี

ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวประมาณ 4.85 ล้านบาท ท่ีบริษัทเป็นผู้ดําเนินการไปแล้ว เพ่ือใช้สําหรับเป็นพ้ืนท่ีตั้งอาคาร

โรงงานใหม่ เพ่ือขยายกําลังการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว บริษัทจะจ่ายชําระค่าท่ีดินดังกล่าว เป็นจํานวน 12 งวด งวดละ 

7.29 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 โดยไม่มีดอกเบี้ย  

 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

  พันบาท 

 2556  2555

   

เงินสด 200  200

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 18,859  75,363

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 2,192  38,427

รวม 21,251  113,990
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8. ลูกหนี้การค้า 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างชําระ มีดังน้ี 

 

 พันบาท 

 2556  2555

   

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 140,043  107,176

เกินกําหนดชําระ :   

น้อยกว่า 3 เดือน 121,958  60,285

มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 1,077             -

มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 131  614

มากกว่า 12 เดือน            -             -

รวม 263,209  168,075

 

 

9. สินค้าคงเหลือ  
 

   พันบาท 

 2556  2555

   

สินค้าสําเร็จรูป 60,695  48,949

สินค้าระหว่างผลิต 30,924  33,045

วัตถุดิบและอ่ืนๆ 343,961  353,830

สินค้าระหว่างทาง 6,622  50,211

รวม 442,202  486,035

หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (656)  (656)

สุทธิ 441,546  485,379

 

 

10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย์จํานวนรวม 30.02 ล้านบาท และ 9.94 ล้าน

บาท ตามลําดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันให้แก่ธนาคารพาณิชย์ซ่ึงเป็นผู้ออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือบริษัทสําหรับการใช้

สาธารณูปโภค การปฏิบัติตามสญัญาขายสินค้า และเป็นหลักประกันสําหรับเงินกู้ยืมจากธนาคาร  

 

 

 

 

 



80 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำ�กัด (มห�ชน)

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีดังน้ี 

 

   พันบาท 

 2556  2555

   

ท่ีดิน 16,200  16,200

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 15,760  15,760

รวม 31,960  31,960

 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดย

ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ข้างเคียง บริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในปี 2556 จึงไม่ได้ปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 โดยบริษัทจะทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนทุกๆ สามปี อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนดังกล่าวติดภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 14  

 

 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

 พันบาท 

 รับโอน  
2555 เพิ่มข้ึน ลดลง  (โอนออก)  2556

ราคาทุน          

ที่ดินและส่วนปรับปรุง 104,344  87,500         -  240  192,084 

อาคารและส่วนปรับปรุง 308,839         -         -  53,579  362,418 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 426,945  19,472  5,021  38,462  479,858 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง และเครื่องใช้สํานักงาน 29,759  1,814         -         -  31,573 

ยานพาหนะ          67,685  3,486  2,735         -  68,436 

เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและ          

    งานระหว่างก่อสร้าง 15,789  92,773         -  (92,281)  16,281 

รวม 953,361  205,045  7,756         -  1,150,650 

          

 
่

         

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 31,376  56         -         -  31,432 

อาคารและส่วนปรับปรุง 157,910  7,675         -         -  165,585 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 249,508  20,595  4,152         -  265,951 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง และเครื่องใช้สํานักงาน 27,336  894         -         -  28,230 

ยานพาหนะ 63,873  1,885  2,735         -  63,023 

รวม 530,003  31,105  6,887         -  554,221 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 423,358        596,429 

ค่�เส่ือมร�ค�สะสม
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11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน มีดังน้ี 

 

   พันบาท 

 2556  2555

   

ท่ีดิน 16,200  16,200

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 15,760  15,760

รวม 31,960  31,960

 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดย

ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ข้างเคียง บริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในปี 2556 จึงไม่ได้ปรับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 โดยบริษัทจะทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนทุกๆ สามปี อสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนดังกล่าวติดภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 และ 14  

 

 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

 พันบาท 

 รับโอน  
2555 เพิ่มข้ึน ลดลง  (โอนออก)  2556

ราคาทุน          

ที่ดินและส่วนปรับปรุง 104,344  87,500         -  240  192,084 

อาคารและส่วนปรับปรุง 308,839         -         -  53,579  362,418 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 426,945  19,472  5,021  38,462  479,858 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง และเครื่องใช้สํานักงาน 29,759  1,814         -         -  31,573 

ยานพาหนะ          67,685  3,486  2,735         -  68,436 

เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและ          

    งานระหว่างก่อสร้าง 15,789  92,773         -  (92,281)  16,281 

รวม 953,361  205,045  7,756         -  1,150,650 

          

 
่

         

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 31,376  56         -         -  31,432 

อาคารและส่วนปรับปรุง 157,910  7,675         -         -  165,585 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 249,508  20,595  4,152         -  265,951 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง และเครื่องใช้สํานักงาน 27,336  894         -         -  28,230 

ยานพาหนะ 63,873  1,885  2,735         -  63,023 

รวม 530,003  31,105  6,887         -  554,221 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 423,358        596,429 

การปันส่วนค่าเสื่อมราคา          

ต้นทุนขาย 24,621        26,059 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,370        5,046 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 29,991        31,105 

 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่งได้ถูกจดจํานอง เพ่ือใช้เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่ง

หนึ่ง ดังท่ีกล่าวในหมายเหตุข้อ 13 และ 14 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซ่ึงมีราคาทุนจํานวน 

238.94 ล้านบาท และ 227.97 ล้านบาท ตามลําดับ  

 

 

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
 

   พันบาท 

 2556  2555

   

ตั๋วเงินจ่าย 83,367  78,814

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ 189,628  242,389

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 40,353  52,659

รวม 313,348  373,862

 

บริษัทมีสัญญากู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นวงเงินรวม 1,275 ล้านบาท ตั๋วเงินจ่าย หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์ รีซีทส์ 

และแพ็คกิ้งเครดิต มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.32 - 7.00 ต่อปี เงินกู้ยืมธนาคารดังกล่าวมีการค้ําประกันโดยการจดจํานอง

ท่ีดิน รวมท้ังอาคารและเคร่ืองจักรของบริษัทและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินฝากธนาคารจํานวน 30.02 ล้านบาท 

และโดยการจํานําหุ้นของบริษัท ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ถือหุ้น และค้ําประกันเพ่ิมเติมโดยที่ดินของผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของ

บริษัทท่านหนึ่ง และค้ําประกันส่วนตัวโดยกรรมการของบริษัท  

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ค้ําประกันโดยการขายลดลูกหนี้ชนิดมีสิทธิไล่เบี้ยให้แก่ธนาคาร โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

6.88 - 7.00 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก�รปันส่วนค่�เสือ่มร�ค�
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของหนี้สินภายใต้เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้และวงเงินเครดิตใหม่

และกําหนดชําระคืนมีดังนี้ 

 

 พันบาท 

 2556  2555

   

เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยซ่ึงมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาสในจํานวนเงิน

ต่างๆ กัน เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2551 (มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกู้ยืมข้ันต่ํา

แบบมีระยะเวลา เริ่มชําระตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551) 122,900 

 

194,900

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (122,900)  (72,000)

สุทธิ -  122,900

 

เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2551 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจํานวนเงิน 437.9 ล้านบาท เพ่ือชําระ

หนี้ภายใต้ภาระค้ําประกันบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมธนาคารดังกล่าวมีการค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดิน รวมท้ัง

อาคารและเครื่องจักรของบริษัท และค้ําประกันเพิ่มเติมโดยใช้ท่ีดินของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทบางท่าน และ

กรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าในที่ดินให้ธนาคาร และการค้ําประกันส่วนตัวของกรรมการของบริษัท 

 

 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  
 

 พันบาท 

 2556  2555

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน   

    ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1,442  1,461

    ครบกําหนดชําระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,836  1,130

รวม 3,278  2,591

   

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (284)  (227)

 2,994  2,364

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (1,316)  (1,335)

สุทธิ 1,678  1,029

 

บริษัทได้ทําสัญญาเช่าทางการเงิน สําหรับยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน โดยมีระยะเวลาผ่อนชําระ 36 - 48 เดือน 
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16. ภาษีอากรขาเข้าค้างจ่าย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาษีอากรขาเข้าค้างจา่ย จํานวน 26.51 ล้านบาท จากการนําเข้าวัตถุดิบเพ่ือการผลิต

สินค้าสําเร็จรูปขายท้ังในประเทศและส่งออก ท้ังนี้ หากบริษัทสามารถผลิตสินค้าและส่งออกได้ภายใน 1 ปี หลังจากวันที่

นําเข้าวัตถุดิบ บริษัทก็จะสามารถขอคืนอากรขาเข้าได้ตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2482 

 

 

17. หนี้สินตามภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีการ

เปลี่ยนแปลงมีดังนี้: 

 
 พันบาท 

 2556 2555

   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 32,764  34,055

ผลกระทบที่บันทึกเพ่ิมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,985  3,005

จ่ายระหว่างปี (582)  (4,296)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 35,167  32,764

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (6,721)  -

สุทธิ 28,446  32,764

 
ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานทั้งหมดท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 มีดังนี้ 

 

 พันบาท 

 2556  2555

   

ต้นทุนบริการ 1,806  1,857

ต้นทุนทางการเงิน 1,179  1,148

 

ข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สําคัญมีดังน้ี 

 

อัตราคิดลด  ร้อยละ 3.6 ต่อปี

อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4.0 ต่อปี

เกษียณอายุ                                              60 ปี

จํานวนพนักงาน                                              277 คน
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18. ทุนเรือนหุ้น 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนจํานวน 9,368,983 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคา

หุ้นละ 10 บาท บริษัทนําเงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวเพ่ือเป็นเงินทุนสําหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และซ้ือ

เครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทในระหว่างวันท่ี 1 - 5 

ตุลาคม 2555 บริษัทได้รับชําระเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนจํานวน 9,368,983 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวน

เงิน 93,689,830 บาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 ทําให้บริษัทมี

ทุนชําระแล้วรวมท้ังสิ้น 468,449,160 บาท  

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้โอนสํารองตามกฎหมาย 

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 983,000 บาท และ 43,901,868 บาท ตามลําดับ เพ่ือลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2556 จํานวนเงิน 44,884,868 บาท  

 

 

19. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวจะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

 

20. รายได้อ่ืน 
 

รายได้อ่ืนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย  

 พันบาท 

 2556  2555

   

ขายเศษซาก 54,704  49,030

กลับรายการหนี้สิน  7,517  -

ดอกเบี้ยรับ 5,599  4,216

รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพถัง 4,235  277

รายได้ค่าขนส่ง 3,909  5,877

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -   13,650

อ่ืนๆ 4,508  4,429

รวม 80,472  77,479

 
 
 
 

1	-	5



2556  รายงานประจำาปี 85

21. ภาษีเงินได้ 
 

พันบาท 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2556  2555

   

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 170,539  228,936

บวก รายการที่ต้องบวกกลับตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร 8,861  8,096

หัก รายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิม  (10,261)  (6,814)

กําไรทางภาษี 169,139  230,218

   

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฏากร   

     - อัตราภาษีร้อยละ 20 (2555 : ร้อยละ 23) 33,828  52,950

   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรับปี ตามประมวลรัษฎากร 33,828  52,950

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราว 

    ท่ีรับรู้เม่ือเริ่มแรกและที่กลับรายการ 1,068 

 

435

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบัน (306)  -

ภาษีเงินได้ 34,590  53,385

   

ภาษีเงินได้ค้างจา่ยต้นปี 26,135  25,405

บวก  ภาษีเงินได้สําหรับปีปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร 33,828  52,950

หัก    ภาษีเงินได้จ่ายระหว่างปี (40,013)  (52,220)

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบัน (306)  -

ภาษีเงินได้ค้างจา่ยสิ้นปี 19,644  26,135

 

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีระหว่าง

สินทรัพย์/หนี้สินตามประมวลรัษฎากร และสินทรัพย์/หนี้สินตามบัญชี ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 

 
 พันบาท 

 2556  2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   

จากรายการปรับปรุงการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 7,795  7,795

จากค่าตัดจําหน่ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 440  733

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 5,689  6,553

รวม 13,924  15,081

  

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   

จากค่าเสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1,377  1,466

สุทธิ 12,547  13,615
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 

 (หน่วย : พันบาท)

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม

     

ขายสุทธิ 333,457 1,787,684 2,121,141 455,525  1,864,282  2,319,807

ต้นทนุขาย (221,977) (1,468,913) (1,690,890) (324,571)  (1,520,887)  (1,845,458)

กําไรขั้นต้น 111,480 318,771 430,251 130,954  343,395  474,349

รายได้อ่ืน 80,472    77,479

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (160,902)    (140,959)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (150,074)    (137,640)

กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 199,747    273,229

ต้นทนุทางการเงิน (29,208)    (44,293)

กําไรก่อนภาษีเงินได ้  170,539    228,936

ภาษีเงินได้  (34,590)    (53,385)

กําไรสําหรับปี  135,949    175,551

ลูกหนี้การค้า   263,209    168,075

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  441,546    485,379

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  596,429    423,358

สินทรพัย์อ่ืน 122,801    237,743

สินทรพัย์รวม 1,423,985    1,314,555

 

กําไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน เกิดขึ้นจากยอดขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศหักด้วยต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงคํานวณ

ถัวเฉลี่ยจากต้นทุนมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์อ่ืนประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้า

คงเหลือ และสินทรัพย์อ่ืน 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญได้แก่ 

 พันบาท 

 2556  2555

   

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,323,425  1,543,245

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 33,965  (44,407)

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 212,470  206,155

ค่าขนส่ง 90,947  92,303

ค่านายหน้า 41,040  25,730

ค่าเสื่อมราคา 31,105  29,991

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,619            -

ค่าเช่าจ่าย 1,044  3,136

 

 

  

24. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 

 

24.1 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ําประกันให้กับกรมศุลกากร เพ่ือการงดเว้นการเก็บภาษี

ตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นเงินสดสําหรับวัตถุดิบท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตและส่งออกไปยังนอกประเทศ

ภายใน 1 ปี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 หนังสือค้ําประกันสําหรับการนําเข้าวัตถุดิบเพ่ือผลิตและส่งออกดังกล่าวมี

จํานวนเงินรวมประมาณ 244.24 ล้านบาท  

 

24.2 ภาระผูกพันจากการท่ีธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือค้ําประกันการใช้ไฟฟ้าและเรื่องอ่ืน เป็นจํานวน

เงินรวมประมาณ 38.11 ล้านบาท  

 

ท้ังนี้ หนังสือค้ําประกันของธนาคารดังที่กล่าวใน 24.1 และ 24.2 มีการค้ําประกันโดยการจํานองที่ดิน รวมท้ังอาคารและ

เคร่ืองจักรของบริษัท และการค้ําประกันเพ่ิมเติมโดยใช้ท่ีดินของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทบางท่าน และกรรมสิทธ์ิใน

สิทธิการเช่าในที่ดิน และการค้ําประกันส่วนตัวของกรรมการของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 และ 14 

 

 

25. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐาะนะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน

ฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืน เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะยาว นโยบายการบัญชี

สําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 4 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ท่ีลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ให้แก่บริษัทได้ภายในกําหนดเวลา

ปกติของการค้า เพ่ือจัดการความเสี่ยงนี้ บริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงเกิดจากการขายและซ้ือสินค้า ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วันท่ี                   

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีรายการสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่ได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงถือเป็น

การป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติดังนี้ 

 

 จํานวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)

 2556  2555

สินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ    

เหรียญสหรัฐฯ 4,443  2,770

ยูโร 1,142  86

ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ -  112

   

 จํานวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)

 2556  2555

หนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

เหรียญสหรัฐฯ 6,781  11,076

ยูโร 317  175

ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ 8  27

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเป็นความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน

แก่บริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงท่ีเป็นสาระสําคัญทางด้านสินเชื่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือกลุ่มของ 

บริษัท, ลูกค้า 

 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้

ทําสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินกันในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมีความ

รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดท่ีกําหนดหรือกระแสเงินสดคดิลด 
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บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ และลูกหน้ีการค้า มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรม เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

- เงินกู้ยืมจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับ

มูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินนี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

- เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราเงินกู้ยืมข้ันตํ่า ซ่ึงเป็นอัตราท้องตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับ

มูลค่ายุตธิรรม   

 

 

26. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 
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ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่�บริก�รง�นวิช�ชีพอื่นๆ	

1.		ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี	(audit	fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี	 ให้แก่สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 (บริษัท	

แกรนท์	ธอนตัน	จำากัด	)	ในรอบปีบัญชี	2556	ที่ผ่านมา	จำานวนเงินรวม	715,000	บาท	ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556

2.		ค่�บริก�รอื่น	(non-audit	fee)	
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนค่างานบริการอื่น	ดังนี้

2.1		งานการตรวจสอบภายใน	(Out-source	internal	audit	function)		ให้แก่สำานักงานบัญชีอื่นที่มิใช่ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับท่ี

ระบุในข้อ	1	ในปีที่ผ่านมา	เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	240,000	บาท	เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท	งานบริการดังกล่าวเป็นงานประจำารายไตรมาส	

2.2		ค่าที่ปรึกษาทางการเงินเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	810,000	บาท

2.3		ค่าที่ปรึกษากฎหมายเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	880,000	บาท	

2.4		ค่าที่ปรึกษาอื่นๆ	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	80,000	บาท	
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บุคคลอ้�งอิง

	(ก)			น�ยทะเบียนหลักทรัพย	์ บริษัท		ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์		(ประเทศไทย)		จำ�กัด
62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	(02)	229-2800			โทรสาร	:	(02)	654-5427

	(ข)			ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		 	 -ไม่มี-

 (ค)			ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	 นายสมคิด	เตียตระกูล	ทะเบียนเลขที่	2785	หรือ	นางสมุาล	ีโชคดอีนนัต์	ทะเบยีนเลขที	่3322
	 	 	 	 หรือ	นายธีรศักดิ์	ฉั่วศรีสกุล	ทะเบียนเลขที่	6624	 	 	

บริษัท	แกรนท์	ธอนตัน	จำ�กัด
ชั้น	18		แคปปิตอลทาวเวอร์	ออลซีซั่นเพลส	เลขที่	87/1	ถนนวิทยุ	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	:	(02)	205-8222			โทรสาร	:	(02)	654-3339

	(ง)				ผู้ตรวจสอบภ�ยใน	 	 บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำ�กัด
267/1	ถนนประชาราษฎร์สาย	1	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์	:	(02)	587-8080	โทรสาร	:	(02)	586-0301

	(จ)			ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย		 1)		CSL	&	Partners	Ltd
เลขที่		90/37		อาคารสาธรธานี	ชั้น	14	ถนนสาทรเหนือ	สีลม	เขตบางรัก		กรุงเทพฯ	10500	
โทรศัพท์		:		(02)	233-6660-3		โทรสาร	:	(02)	233-6664

    2)		สำ�นักง�นกฎหม�ยเทพ
เลขที่	1193	อาคารเอ็กซิท	ชั้น	11	ห้อง	1106-1108	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	:	(02)	278-1679-84		โทรสาร	:	(02)	271-2367

	(ฉ)			ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน			 1)		JayDee	Partners	Limited
เลขที่	170/29-30	โอเชี่ยนทาวเวอร์1	ชั้น	11	ซ.สุขุมวิท16	ถนนรัชดาภิเษก	
คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์		:		(02)	661-8803-4		โทรสาร	:	(02)	661-8813

    2)		ฝ่�ยบรรษัทธนกิจ	บริษัทธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
ชั้น	14	เลขที่	400/22	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์			:		(02)	470-2923	,	02-4702841		โทรสาร		:		(02)	470-2848

	(ช)			ที่ปรึกษ�ด้�นง�น  บริษัทออนไลน์	แอสเซ็ท	จำ�กัด		(IR	Plus)
  นักลงทุนสัมพันธ ์  เลขที่	466	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
	 	 	 	 โทรศัพท์			:		(02)-541-4011	ต่อ	612			โทรสาร:	02-541-4011

	(ซ)		ที่ปรึกษ�หรือผู้จัดก�ร	 	 -ไม่มี-
 						ภ�ยใต้สัญญ�ก�รจัดก�ร
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