
 
 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 

 

 บรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มีความตระหนกั ในสขุภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ทกุทา่นภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิ

ตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ดงัน ี

 

1. ขอให้ผู้ถอืหุน้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเอง  
 

เพอืเป็นการปอ้งกนัและลดโอกาสเสียงจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 โดยผูถ้ือหุน้สามารถกรอกขอ้ความใน

หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทสีง่มาดว้ยลาํดบัที ) ใหก้รรมการอิสระของบรษัิท ออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถสง่

หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงั เลขานกุารบรษัิท บรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) เลขที  

อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ์หอ้ง -  ชนั  ถ.สาทรใต ้แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้

ถึงบรษัิท ก่อนวนัที  กรกฎาคม 2563 

 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นประสงคจ์ะเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 
 

เนืองจากจาํนวนทีนงัหอ้งประชุมมีจาํกดั สาํหรบัผูถ้ือหุน้ทีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทขอความ

รว่มมือโปรดแจง้ความประสงคท์จีะเขา้รว่มประชมุใหบ้รษัิททราบตาม แบบแจ้งความประสงคเ์ข้ารว่มประชุม

สามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 (สงิทสี่งมาด้วย ) เป็นการลว่งหนา้ ตงัแตว่นัที  กรกฎาคมถึง  กรกฎาคม 

 และสง่กลบับรษัิท โดยช่องทาง ดงันี  

- E-mail : ird@lohakit.co.th   

- โทรสาร - -   

และในวนัประชมุ โปรดมาลงทะเบียน ณ สถานทีประชมุ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  นาท ี

ทงัน ี หากไมไ่ดล้งทะเบียน เมือทีนงัทจีดัใหเ้ต็มแลว้ ผูถ้ือหุน้จะไมส่ามารถเขา้พืนทกีารประชมุได ้ และใหใ้ชว้ิธีมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

 

 

3. แนวทางการดาํเนินการจัดประชุมของบรษัิทเพือป้องกนั และลดโอกาสเสียงจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  

เพอืลดความเสียงของการแพร่กระจายของเชอืไวรัส COVID-19 

- บรษัิทงดบรกิารของวา่ง ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานทีจดัการประชมุ 

- สถานทปีระชมุมีทนีงัจาํกดั หากเต็มแลว้ จะไมส่ามารถเขา้พืนทีการประชมุไดอี้ก 

 



 
 

3.   แนวทางการดาํเนินการจัดประชุมของบริษัทเพือป้องกนัและลดโอกาสความเสียงตอ่การแพรร่ะบาดของ

ไวรสั COVID-19 ดังนี 

 

3.1 บรษัิทจะจดัใหม้ีจดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ 

ในกรณีทีตรวจพบผูท้ีมีอาการไข ้ หรอือาการอยา่งใดอยา่งหนงึ ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ ไอ เจ็บ

คอ จาม มีนาํมกู เป็นตน้ หรอืมคีวามเสียงทจีะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสทิธิ ไม่

อนุญาตให้เข้ารว่มประชุม 

ทงัน ี กรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ

แทน 

3.2 การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน และจดุอืนๆ จะเวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

3.3 ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเขา้รว่มประชุม จะถกูเชิญใหน้งัโดยมีระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ที

เหมาะสม โดยบรษัิทจะจดัทีนงัโดยเวน้ระยะหา่งระหวา่งเกา้อีอยา่งนอ้ย 1 เมตร ซงึจะทาํใหจ้าํนวนทีนงัมี

จาํนวนจาํกดั โดยจะสามารถรองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดป้ระมาณ 0 ทนีงั และไมส่ามารถ

เพมิเติมทนีงัไดอ้กี เนืองจากไมส่ามารถใหค้นจาํนวนมากมารวมอยู่ในสถานทเีดียวกนัเป็นเวลานานได ้

3.4 บรษัิทขอความรว่มมือผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเขา้รว่มประชมุ นงัตามทบีรษัิทกาํหนดไว ้ เพอืประโยชนใ์น

การติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน และเมอืทนีงัทจีดัใหเ้ต็มแลว้ ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไมส่ามารถ

เขา้พนืทกีารประชมุเพิมเติม ไดจึ้งขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ทเีดนิทางมาประชมุดว้ยตนเองและไมส่ามารถเขา้

พนืทกีารประชมุไดม้อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุ 

3.5 บรษัิทขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น เตรยีมหนา้กากอนามยั และสวมใสต่ลอดระยะเวลาทีเขา้รว่ม

ประชมุ 

3.6 เพอืลดความเสียงจากการแพรร่ะบาด บรษิัทจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสาํหรบัการสอบถามผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ทปีระสงคจ์ะสอบถามในทีประชมุ ขอใหส้ง่คาํถามใหแ้กเ่จา้หนา้ทีของบรษัิท เพอืจดัสง่คาํถามแก่ประธานในที

ประชมุต่อไป 

3.7 บรษัิทงดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ ทกุชนิดทกุประเภท และงดรบัประทานอาหาร ในบรเิวณสถานทีจดัการ

ประชมุโดยเด็ดขาด เพือลดการสมัผสัและลดความเสียงของการแพรก่ระจายของเชือไวรสั 

3.8 บรษัิทงดแจกรายงานประจาํปี  และเอกสารอนืๆ ในแบบรูปเลม่ในวนัประชมุเพอืลดการสมัผสัสงิของ

รว่มกบัผูอ้นื และเพือความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุทา่น 

3.9  หากสถานการณมี์การเปลยีนแปลงไป หรอืมีขอ้กาํหนดจากหนว่ยงานราชการเพิมเติมเกียวกบัการจดัประชมุผู้

ถือหุน้ บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.lohakit.co.th) 

  

 

 

 



 

บริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จาํกัด (มหาชน) 
66/1 หมู่ที 6 ถนนสุขสวสัดิ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

โทรศพัท ์(662) 673-9559 โทรสาร (662) 673-9579 www.lohakit.co.th 
ทะเบียนเลขท ี0107548000315 

        

      

 วนัที  23  มิถนุายน  2563 
 

 

เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 
 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

 

สิงทีส่งมาดว้ย (1)  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

(2) รายงานประจําปี 2562 พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563  

และรายงานของผูส้อบบญัชี ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

(3) ขอ้มูลเบืองตน้ของผูที้จะได้รบัการแต่งตังเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบสาํหรบั 

วาระที 5) 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะและหนังสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานทีตอ้งใชเ้พือเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ 

(5) รายละเอยีดของกรรมการอิสระ 

(6) ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนทีเกียวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ 

(7) แผนทีสถานทีจดัประชมุ 

(8) แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ 
 

 ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิทมีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัที 24 กรกฎาคม 2563 

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุสรุศกัดิ 1 ชนั 11, โรงแรมอีสติน แกรนด ์ สาทร เลขที 33/1 ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพอืพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี 

 

วาระที  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

รายละเอยีดทวัไป 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ได้จัดขึนเมือวันที 25 กรกฎาคม 2562 โดยมี

รายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชมุ (สิงทีส่งมาดว้ย)  (1) 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ได้

บนัทกึถูกตอ้งเป็นจรงิ ตามสิงทีส่งมาดว้ย (1) จงึ

เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถ้ือหุน้รบัรองรายงานการ

ประชุมดงักล่าว 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถ้ือ

หุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

**งดแจกของชําร่วย** 



 

  

วาระที 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 

รายละเอยีดทวัไป 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปี ทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 ดังปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 ตามสิงทีส่งมาดว้ย (2) 

การลงมติ เนืองจากเป็นวาระเพือรบัทราบ จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิซงึประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจาํปี สินสุดวนัที  

 31 มีนาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

รายละเอยีดทวัไป 

งบการเงินประจาํปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี ซงึไดผ้่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้

โดยจดัส่งพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงิน

สด ประจาํปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563และรายงานของ

ผูส้อบบญัชี ตามสิงทีส่งมาดว้ย (2) 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ

หุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที 4         พิจารณาเรืองเงินปันผล 

รายละเอยีดทวัไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 48 ก ําหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกําไรสุท ธิประจํา ปีส่ วนหนึงไว้เ ป็นทุนสํารอง 

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 383,000,000 บาท และมีทุนสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 38,300,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซงึตรงตามขอ้บงัคับ

ของบรษัิทแลว้ จงึไม่ตอ้งจดัสรรเพมิเติมอีก 



 

  

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลังจากหกัภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าทีกาํหนดข้างต้นได ้ 

หากบรษิทัมีความจาํเป็นทีจะตอ้งนาํเงนิกาํไรสทุธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พือขยายการดาํเนินงาน

ของบรษัิท ทงันกีารจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษัท 

มีกาํไรจาํนวน 88,585,662 บาท เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุม 

ผูถ้ือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.22

บาท (ยีสิบสองสตางค์) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่าย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วจํานวน 0.12 บาท เป็นเงิน 45,960,000 

บาท คงเหลือเงินปันผลทีตอ้งจ่ายเพิมเติมใหผู้้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 

0.10 บาท (สิบสตางค)์ เป็นเงิน 38,300,000 บาท (สามสิบแปด

ล้านสามแสนบาท) โดยบริษัทกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ

ไดร้บัเงนิปันผลในวนัที 12 มิถุนายน 2563 (Record Date) และ

กาํหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที 10 สิงหาคม 2563 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน

ผลได ้เนืองจากบริษัทไดเ้สียภาษีไวแ้ลว้ในอตัรารอ้ยละ 20 ของ

กาํไรสทุธิ ดังนนั เครดิตภาษีเงินปันผล = 20/80 

 

ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2561 – 2562 มีดงันี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี (บาท) 142,910,235 89,012,981 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี (บาท)   142,809,411     88,585,662 

กนัเงนิสาํรองตามกฎหมาย  - - 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.37 0.22 

- เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.19 0.12 

- เงนิปันผลงวด  เดือนหลงั (บาท/หุน้) 0.18 0.10  

จาํนวนหุน้ (หุน้) 383,000,000 383,000,000 

รวมเงินปันผลจ่ายทงัสิน (บาท) 141,710,000 84,260,000  

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 99.23 95.12  

 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถ้ือ

หุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

 



 

  

วาระที 5        พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

รายละเอยีดทวัไป 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 21 กาํหนดว่าในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง จะต้องมีกรรมการทีต้องออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทังหมด กรรมการทีจะต้องออกจาก

ตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทใหใ้ชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้

กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซงึในปี 2563 นี มีกรรมการทีตอ้ง

ออกตามวาระ 3 คน ดงันี 

 

รายชือ ตาํแหน่ง 

( ) นายวนัชยั  อาํพงึอาตม ์ ประ ธา น กรร มก าร ,  ประ ธา น กร รม ก าร

ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรร

หาฯ 

( ) นายอนรุุธ  ว่องวานิช กรรมการ, กรรมการอสิระ 

( ) นายเลิศ  นิตยธี์รานนท ์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ

อสิระ และกรรมการสรรหาฯ 

 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 นี กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้

อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง ทงันี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วน

นอ้ยสามารถเสนอชือบุคคลเพือการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการไดเ้ป็นการล่วงหนา้ ระหว่าง

วนัที 3 เมษายน 2563 ถึงวนัที 7 พฤษภาคม 2563 โดยมีการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่ขอ้มูล

ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความจาํนงในเรืองดงักล่าว 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการทีไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถ้ือ

หุ้นพิจารณาเลือกตัง นายวันชัย อาํพึงอาตม,์ นายอนุรุธ ว่องวานิช และ นายเลิศ 

นิตยธี์รานนท ์ซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลับเขา้มาเป็นกรรมการใหม่และดาํรง

ตาํแหน่งตามเดิม 

 บุคคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ้่านกระบวนการกลนักรองของคณะกรรมการ

บรษัิทแลว้วา่ มคีุณสมบตัิทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 ทงันีรายละเอียดเกียวกบั อาย ุวฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน ปรากฏตามสิง

ทีส่งมาดว้ย (3) 

 อนึง ขอ้บงัคับของบริษัทไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการบริษัทเป็น

แบบการใชเ้สียงขา้งมาก 



 

  

5.2 เห็นสมควรกาํหนดอาํนาจกรรมการซึงมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้คงเดิม ดังนี 

“นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ, นายสมนึก ธนะสาร, นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักด ิ

กรรมการสองในสามคนนี ลงลายมือชือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษัิท” 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ

หุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 6            พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563 

รายละเอยีดทวัไป 

ตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที 35 กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย

ประชุม บาํเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้อบังคับหรือตามที 

ทีประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ 
 

เพือใหค้ณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจึงไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนโดย

พิจารณาหนา้ที บทบาท และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานทีผ่านมา ประสบการณ ์รวมถึง

การขยายตวัทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรบัปี 2563 ไวต้ามตารางทา้ยนี โดยกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบียประชุม

คณะกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่าทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติให้

จัด สรรค่ าตอ บแทน กรรมการ  ส ําหรับ ปี  2563  ซึ งข้อมูล

เปรยีบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 - 2563 มีดงันี 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

 ค่าเบียประชมุคณะกรรมการ 

- ประธานกรรมการ (ต่อครงั) 

- กรรมการ (ต่อครงั) 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

ค่าเบียประชมุคณะกรรมการตรรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครงั) 

- กรรมการ (ต่อครงั) 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

ค่าเบียประชมุคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธาน (ต่อครงั) 

- กรรมการ (ต่อครงั) 

 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

 

 

30,000 

20,000 

โบนสั  

(มอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร) 

- - - 

   * กรรมการทีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัคา่เบียประชมุคณะกรรมการ 



 

  

 

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุ 

 

วาระที 7         พิจารณาอนมุตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 

รายละเอยีดทวัไป 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บังคับบริษัทขอ้ 43 

กาํหนดใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ทจ. 75/2561 เรืองหลกัเกณฑ ์เงือนไข 

และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัทที

ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที 14) กาํหนดใหบ้รษิัทจดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวปฏบิตัิหนา้ทีมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตงัผูส้อบ

บญัชีรายนนัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได้ เมือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน 

โดยผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด ไดต้รวจสอบบญัชีต่อเนืองมาเป็นเวลา 32 ปี 

นอกจากนี บรษัิท สาํนกังาน อวีาย จาํกัด ไดร้บัการเสนอชือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของ

บรษัิทย่อยดว้ย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าทีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติแต่งตังผู้สอบ

บญัชีของบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ดงัมีรายชือต่อไปนี เป็น

ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใด

คนหนงึเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท โดยกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1,170,000 บาท 

 

        ชือผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต   ทะเบียนเลขที     จาํนวนปีทีเป็น 

   ผูส้อบของบรษิทั 

(1) นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์        4496            3 

(2) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์        3972            - 

(3) นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์        5872            - 

(4) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันส์ิรกิลุ        4807            - 

 

ขอ้มลูประกอบการพิจารณา 

(1) ผูส้อบบญัชีทีเสนอแต่งตงัข้างตน้นนัมีความเป็นอิสระและไม่มีความสมัพันธห์รือมีส่วนได้

เสียในลักษณะอืนใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใดทงัสิน 

(2) ผูส้อบบัญชีทีเสนอแต่งตังข้างต้นนันได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ใหส้อบ

บญัชีบรษัิทจดทะเบียนได ้



 

  

(3) ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของผูส้อบปี 2561 – 2563 มีดงันี 

ปี 2561 2562 2563 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,170,000 บาท 1,170,000 บาท 1,170,000 บาท 

ค่าบรกิารอืนๆ(Non-Audit Fee) - - - 

 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถ้ือ

หุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 8 เรอืงอนืๆ (ถา้มี) 

 

บรษิัทกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัที 

12 มิถนุายน 2563 (Record Date) 

  

จงึขอเรยีนเชิญท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดังกล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน และหากท่านไม่

สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้ท่านสามารถมอบฉนัทะให ้ 

. นายวนัชยั อาํพงึอาตม ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

หรือ บุคคลอืนเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 

 

อนึงบริษัทได้จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพรอ้มกันนีแลว้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิงทีส่งมาดว้ย (4) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท  และขอความร่วมมือส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนี

กลบัคืนมายงับริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 1 วนั เพือความเรียบรอ้ยในการเตรียมการจดัประชุม หรือยืนหนงัสือมอบ

ฉนัทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการหรือผูที้ประธานกาํหนด ณ ทีประชุม ก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียน ตังแต่

เวลา 12.00 น.  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                

                                                                              
(นายวนัชยั อาํพึงอาตม)์ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 



 

  

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

ของ 

บริษัท โลหะกจิ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 ประชุมเมือวนัที 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชนั 12 (อาคารจอดรถ) เลขที 43 อาคารไทย

ซีซี ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสคุนธา เกษมสขุ ผูด้าํเนินการประชมุ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) โดยแจง้ต่อทีประชุมว่า ในการประชุมครงันีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 74 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้257,641,279 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.2693 ของจาํนวนหุน้ที

จาํหน่ายไดท้งัหมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัขอ้ 39 ของบรษัิท และไดแ้นะนาํผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี 

กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวนัชยั อาํพงึอาตม ์  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

     กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายธีระ ณ วงัขนาย  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

     ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

     กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. นายอนรุุธ ว่องวานิช  กรรมการ  

6. นายสมนึก ธนะสาร  กรรมการ กรรมการบรหิาร และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายวทิวสั อคัรพงศพ์ิศกัดิ  กรรมการ กรรมการบรหิาร และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบรษัิทฯ ทงัหมด 7 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบ คิดเป็นสดัสว่น 100% 

 

กรรมการของบริษัททไีม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- 

 

ผู้สอบบัญชีทเีข้าร่วมประชุม 

1. นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2. นางสาวภวดี สงัขะวฒันะ  บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

3. นางสาวพรมิ วชรประภา  บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

4. นางสาวปัทมา วนัประสิทธิพร บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 

 

สิงทีส่งมาด้วย 1 



 

  

ทปีรึกษากฎหมายทเีข้าร่วมประชุม 

1. นางนิตยา เกียรติเสรีกลุ  บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จาํกดั 

2. นางสาววศัยา เอยีมวิจารณ ์  บรษัิท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จาํกดั 

3. นางสาวพลัลภา แซ่ลอ้  บรษัิท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จาํกดั 

 

นางสาวสคุนธา เกษมสขุ ไดชี้แจงวิธีปฏบิตัิเกียวกบัการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี 

 วิธีนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้รายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที

ตนถือหรือรบัมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากบั

จาํนวนหุน้ทีตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมาโดยใชบ้ตัรลงคะแนนทีผูถ้ือหุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน 

 การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ

วาระเท่านนั โดยการยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ทีไปเก็บบตัรลงคะแนนและนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงดงักล่าว

มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้รว่มประชมุ ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนนั ๆ 

ทงันีหากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคับของบริษัทในเรืองการลงคะแนนเสียง ใหถื้อว่าทีประชุม

ใหค้วามเห็นชอบและอนุมตัิในวาระนนั ๆ สาํหรบับตัรลงคะแนนใดทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี จะถือว่าเป็นบตัรเสีย และไม่

นาํมานบัเป็นคะแนนเสียง  

(1) กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน 

(2) กรณีมีผูล้งคะแนนไม่ทาํเครืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน 

(3) กรณีบตัรลงคะแนนทาํเครืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะ

เป็นคัสโตเดียนทีสามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง มากนอ้ยเพียงใด ในแต่ละความเห็นได ้

(4) กรณีบตัรลงคะแนนชาํรุด จนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้่าผูล้งคะแนนมคีวามประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

 

สาํหรบัระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ จะเก็บบตัรลงคะแนนไม่เห็น

ดว้ย หรอืงดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูที้เห็นดว้ยทงัหมด ในกรณีทีผูถื้อหุน้ไมไ่ดล้งคะแนนอย่างใด ๆ 

จะถือว่าเห็นดว้ย สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิไดโ้ดยส่ง

บตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที  

 ทงันี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซกัถามในประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนนั ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ทีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ ชือ นามสกุล ใหที้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดง

ความเห็นดว้ยทกุครงั  

บรษัิทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทกุท่านคืน เมือเสรจ็สินการประชมุเพอืใชเ้ป็นหลกัฐาน  

ผูด้าํเนินการประชุมสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใด จะซกัถามเกียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงหรอืไม่ แต่ไม่ปรากฏว่า

มีผูใ้ดซกัถาม จงึเชิญประธานฯ ทีประชมุกล่าวเปิดการประชมุ 

 จากนนั ประธานฯ แจง้ว่าขณะนีผูถื้อหุน้มาประชุมครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ จึงขอใหท้ีประชุมเรมิพิจารณาเรือง

ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

 

 

 



 

  

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2561 
 

  ประธานแจง้ต่อทีประชมุวา่ บริษัทไดจ้ดัส่งรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ซงึประชุม

ไปแลว้เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2561 ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่าน พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ ดงันนั จงึขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา

รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด

ซกัถาม จากนนัประธานฯ จงึขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมต ิ

 

ทีประชุมไดพ้ิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

ตามทีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

 เห็นดว้ย 257,736,579 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเข้า

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 257,736,579 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562 
 

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่าบริษัทได้นาํส่งหนังสือรายงานประจาํปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ล่วงหนา้แลว้ และมอบหมายให ้นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ประธานกรรมการบรหิาร รายงานใหที้ประชุมรบัทราบผลการ

ดาํเนินงานของบริษัท 

นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ รายงานต่อทีประชุมเกียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2562 ดงันี 

รายได้รวม:  บริษัทมียอดรายไดร้วม 3,319.23 ลา้นบาท ลดลง 2.6 % เมือเทียบกับปีก่อน โดยดา้น

ปรมิาณลดลง 1.2 % และดา้นราคาลดลง 1.4 % เมือเทียบกบัปีก่อน 

กาํไรขันต้น: บริษัทมีกาํไรขนัตน้ของบริษัท 411.43 ลา้นบาท คิดเป็น 12.5 % ของยอดขาย ลดลง  

1.8 % เมือเทียบกบัปีก่อน 

            กาํไรสุทธิ:  กาํไรสทุธิของบรษิัท 143.59 ลา้นบาท คิดเป็น 4.4 % ของยอดขาย ลดลงประมาณ 1.8 % 

เมือเทียบกบัปีก่อน  

กาํไรต่อหุ้น:  บรษิทัมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.37 บาท / หุน้ 



 

  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) = 6.10 % 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (ROE) = 9.85 % 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง = 2.69 เท่า 

  อตัราส่วนหนีสิน/ส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E RATIO) อยู่ที 0.41 เท่า 

 ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด จะซกัถามหรือใหข้อ้เสนอแนะหรือไม่ 

 มีผูถื้อหุน้ซกัถาม และบรษิัทฯ ไดต้อบคาํถาม ดงันี 

  

 นายประสทิธิ ลมิปวิทยกุล ผู้ถอืหุน้ สอบถามดงันี 

- เพราะเหตใุดการส่งเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีจงึไม่มีรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของ

บรษัิทเพือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถอ่านก่อนเขา้ร่วมการประชุม อีกทัง ผูถื้อหุน้ยงัไม่สามารถเขา้ดูไดจ้าก

เว็บไซตข์องบริษัท จึงขอแนะนาํว่าในปีต่อไป ขอใหบ้ริษัทจัดทาํเอกสารรายงานผลการดาํเนินงาน 

และจดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุดว้ย 

  นายประสาน อคัรพงศพิ์ศักดิ ชีแจงว่า บริษัทไดน้าํส่งรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุแลว้ และสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้รายใดไม่ไดร้บัเอกสารอีกหรือไม่ เนืองจากขอ้ผิดพลาดดังกล่าวอาจเป็น

ขอ้ผิดพลาดรายบุคคล บริษัทขอบคุณสาํหรบัคาํชีแนะ ทังนี บริษัทขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและจะดาํเนินการ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งต่อไป 
 

 ทีประชุมรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ตามที

เสนอ 

 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ

แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และงบกระแสเงินสดประจาํปี สินสุดวันท ี31 มีนาคม 

2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ประธานแจง้ต่อทีประชมุวา่ บรษิทัไดน้าํส่งงบการเงิน ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน     งบกาํไร

ขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนส่วนของผูถื้อหุน้  และงบกระแสเงินสด  ประจาํปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ

รายงานของผูส้อบบญัชี ใหผู้ถ้ือหุน้ทกุท่านทราบล่วงหนา้แลว้  
 

ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด จะซกัถามหรือใหข้้อเสนอแนะหรือไม่  

 มีผูถื้อหุน้ซกัถาม และบรษิัทฯ ไดต้อบคาํถาม ดงันี 

 

 นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจากสามาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดงันี 

 -   ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสาํหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 หมายเหตุ 10 เรือง 

สินคา้คงเหลือ ในหนา้ 17 ของหนังสือเชิญประชุม เกียวกับรายการปรบัลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีไดร้บัในปี 2561 - 

2562 นนั บรษัิทคาดว่าจะมีการปรบัลดลงไปเรือย ๆ หรือไม่ และการปรบัลดดงักล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร 

 นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผู้สอบบัญชี ชีแจงว่า การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีได้รับใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 10 นนั โดยหลักการแลว้มาจากการประมาณค่าเผือสาํหรับการลดลงของมูลค่า



 

  

สินคา้คงเหลือ ซึงในเรืองนีบริษัทจะพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายไดใ้นอนาคต หรือเรียกว่า มูลค่าสุทธิทีจะไดร้บัใน

อนาคต โดยพิจารณาถึงอายุและสภาพของสินคา้คงเหลือ โดยบริษัทจะตอ้งตังสาํรองเมือมีการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ

ดงักล่าว สาํหรบันโยบายหรือหลักการในการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 4.12 

หนา้ 9 
 

จากนนัประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมติ 

ทีประชุมไดพ้ิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ

แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจาํปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 ตามทีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี 

 เห็นดว้ย 257,777,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีเขา้

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 257,777,801 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี 4   พจิารณาเรอืงเงนิปันผล 
 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ประธานกรรมการบรหิาร รายงานใหที้ประชุม

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิท  

นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ชีแจงต่อทีประชมุว่า ตามงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ณ วนัที 31 มีนาคม 

2562 บริษัทมีกาํไรจาํนวน 42,809,411 บาท เห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถ้ือหุน้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ใน

อตัราหุน้ละ 0.37 บาท ทงันี หกัดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ายใหแ้กผู่ถื้อหุน้ไปแลว้จาํนวนหุน้ละ 0.19 บาท ซึงเป็น

จาํนวนเงิน 72,770,000 บาท คงเหลือเงินปันผลทีตอ้งจ่ายเพมิเติมใหผู้ถ้ือหุน้อกีหุน้ละ 0.18 บาท เป็นเงิน 68,940,000 

บาท โดยกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัเงนิปันผลในวนัที 20 มิถนุายน 2562 (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงนิปัน

ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 9 สิงหาคม 2562  
 

ประธานขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติ 

  ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิใหบ้รษิทัจ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย 257,792,297 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผู้ถือหุน้ทีเขา้

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเข้าร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

  

 รวม 257,792,297 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี 5  พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดอาํนาจ

กรรมการ 
 

  ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคับบริษัท ข้อ 21 กาํหนดว่าในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง จะตอ้งมีกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งเป็น

จาํนวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทังหมด กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสอง ภายหลัง 

จดทะเบียนบริษัทใหใ้ชวิ้ธีจบัฉลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

ซงึในปี 2562 นี มีกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 3 คน ดงันี 

 

รายชือ ตาํแหน่ง 

( ) นายประสาน  อคัรพงศพิ์ศกัดิ กรรมการ,  ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

( ) นายธีระ  ณ วงัขนาย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

( ) นายสมนกึ  ธนะสาร กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

  สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 นี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถ

เสนอชือบคุคลเพือพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการไดเ้ป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัที 3 เมษายน 2562 ถึงวนัที 7 พฤษภาคม 

2562 โดยมีการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซดข์องบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความประสงคใ์นเรืองดงักล่าว 

ทงันี คณะกรรมการทีไม่มีส่วนไดเ้สียไดร้ว่มกนัพิจารณา และเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ  

นายธีระ ณ วงัขนาย และ นายสมนกึ ธนะสาร ซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่และดาํรงตาํแหน่ง

ตามเดิม ทงันีรายละเอียดเกียวกบั อายุ วุฒิการศกึษา ประสบการณก์ารทาํงาน ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย (3) 

ประธานสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใด จะซกัถามหรือใหข้อ้เสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามี

ผูใ้ดซกัถาม จากนนัประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมติ 

  จึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระและกาํหนดอาํนาจ

กรรมการของบรษิัท 



 

  

 ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตัง นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ  

นายธีระ ณ วังขนาย และ นายสมนึก ธนะสาร ซึงพ้นตาํแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี 
 

(1) นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ   

  กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 เห็นดว้ย 244,547,737 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 244,547,737 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 13,320,960 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีเขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

(2) นายธีระ ณ วงัขนาย          

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 เห็นดว้ย 257,868,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีเขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีเขา้รว่มประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

(3) นายสมนึก ธนะสาร   

 กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 เห็นดว้ย 257,868,697 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

  

 รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีเขา้รว่มประชมุ และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

สาํหรบัอาํนาจกรรมการของบรษัิทเห็นสมควรใหค้งไวต้ามเดิม กล่าวคือ 

 “นายประสาน อคัรพงศพ์ิศกัดิ นายสมนกึ ธนะสาร นายวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ กรรมการสองในสามคน

นีลงลายมือชือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั” ตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย 257,868,697 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุ 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีเขา้รว่มประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี6  พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 
 

 ประธานมอบหมายให ้นายธีระ ณ วงัขนาย  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

ใหที้ประชุมพจิารณา  

 นายธีระ ณ วงัขนาย ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที 35 กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบียประชุม บาํเหน็จโบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอืนตามข้อบงัคับหรือ

ตามทีทีประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ  

 เพือให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นาํเสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหนา้ที บทบาท 

และความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานทีผ่านมา ประสบการณ ์รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของบริษัท จึงไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2562 ไวต้ามตารางแนบทา้ยทีไดส้่งพรอ้มกบัหนงัสือ

เชิญประชมุ โดยกรรมการทีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัเบยีประชมุคณะกรรมการ ดงันี 

 (1) ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ  

-  ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาท ต่อครงั 

-  กรรมการ จาํนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครงั 

กรรมการทีเป็นผูบ้รหิารและพนกังานบริษทัจะไม่ไดร้บัค่าเบยีประชมุนี 



 

  

 (2) ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 30,000 บาท ต่อครงั 

   - กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครงั 

 (3) ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จาํนวน 30,000 บาท ต่อครงั 

   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 20,000 บาท ต่อคน/ครงั 

 ประธานสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใด จะซกัถามหรือใหข้้อเสนอแนะหรือไม่  

 มีผูถื้อหุน้ซกัถามและบรษิัทไดต้อบคาํถาม ดงันี 
 

นายศราวธุ วชิรสุนทรพจน ์ผู้ถือหุ้น สอบถามดงันี 

-    บรษัิทจดัประชมุคณะกรรมการเป็นจาํนวนกีครงัต่อปี 

นายวนัชัย อาํพึงอาตม ์ชีแจงว่า บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการ ปีละ 4 ครงั ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปีละ 4 ครงั และประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 2 ครงั 
 

ว่าท ีร.ต. ชาตชิาย วังศริิไพศาล ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงันี 

-    บริษัทชีแจงว่ากรรมการไม่มีสิทธิได้รบัโบนสั แต่ดว้ยสาเหตุใดจึงมีการระบุเรืองโบนสั 4,000,000 

บาท ในตารางค่าตอบแทนกรรมการ ซงึระบวุ่ามอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

นายวนัชัย อาํพึงอาตม ์ชีแจงว่า โบนัส 4,000,000 บาท ซึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ัดสรร

ดงักล่าวเป็นขอ้มลูของปี 2560 ซงึเป็นขอ้มลูทีบรษัิทนาํมาเปรียบเทียบ 3 ปี ซงึบจัจบุนักรรมการไม่มีสิทธิไดร้บัโบนสัแลว้ 

- เนืองจากกาํไรของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการมีอตัราเท่าเดิมทุกปี หากผล

ประกอบการของบริษัทยงัไม่ดีขึน ผูถื้อหุน้เสนอใหพิ้จารณาปรบัลดค่าตอบแทนกรรมการลง น่าจะเป็นการเหมาะสมและ

เป็นธรรมยงิขนึ 

นายวนัชยั อาํพงึอาตม ์ชีแจงว่า บรษัิทจะนาํความเห็นดงักล่าวไปพจิารณาต่อไป 
 

จากนนัประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุพิจารณาลงมติ 

 ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิใหจ้ดัสรรค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2562 ตามรายละเอียดทีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย 257,786,428 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9612 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผู้ถือหุน้ทีเขา้รว่มประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 100,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0388 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผู้ถือหุน้ทีเขา้ร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 257,886,428 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 



 

  

วาระท ี 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 

ประธานชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบับรษัิทขอ้ 43 กาํหนดใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน นอกจากนี ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที ทจ. 75/2561 เรืองหลักเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล

เกียวกับฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัททีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 14) กาํหนดให้บริษัทจัดให้มีการ

หมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ทีมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษัทจะ

แต่งตังผูส้อบบญัชีรายนันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได ้เมือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน โดยผู้สอบ

บญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดต้รวจสอบบญัชีต่อเนืองมาเป็นเวลา 31 ปี นอกจากนี บริษัท สาํนกังาน อีวาย 

จาํกดั ไดร้บัการเสนอชือเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษัทย่อยดว้ย 

   คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นว่าทีประชมุผูถ้ือหุน้ควร

อนมุตัิแต่งตงั  

1) นางกิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4496 

2) นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 3972 

3) นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5872 

4) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันส์ิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4807 

จากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2562 โดยคนใดคนหนึงเป็นผูท้าํ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกาํหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบญัชีปีละ 1,170,000 

บาท ซงึค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นมลูค่าเท่ากบัปีก่อน 
 

ประธานสอบถามว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใด จะซกัถามหรือใหข้อ้เสนอแนะหรือไม่  

 มีผูถื้อหุน้ซกัถาม และบรษิัทฯ ไดต้อบคาํถาม ดงันี 

ว่าท ีร.ต.ชาตชิาย วังศิริไพศาล ผู้ถอืหุน้ สอบถาม นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์กรรมการตรวจสอบ ดงันี  

-   เนืองจากมีข่าวเกียวกบั พนกังานของ บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทจด

ทะเบียนทีเป็นลกูคา้ของสาํนกังาน อีวาย จนถกูลงโทษจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.) เพราะเหตใุดบรษิัทจึงยงัพจิารณาคดัเลือกใหส้าํนกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี 2562 

นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ชีแจงว่า บริษัทยงัคงคัดเลือกผูส้อบบญัชีจาก สาํนักงาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชี 

เนืองจากสาํนกังาน อีวาย เป็นสาํนกังานทีน่าเชือถือและมีชือเสียง อีกทงัทางสาํนกังาน อีวาย มีหนังสือมาชีแจงเกียวกับ

เรืองทีเกิดขึนต่อบรษัิทแลว้  

นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ชีแจงเพมิเติมว่า หลงัจากมีข่าวของเหตุการดงักล่าวลงในสือหนังสือพิมพ์

แลว้ สาํนักงาน อีวาย ไดมี้การส่งหนังสือถึงบริษัทภายใน 3 – 4 วนั เพือชีแจงถึงสิงทีเกิดขึน และมาตรการการป้องกัน 

ต่าง ๆ ของสาํนกังาน ทงันีสาํนกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 31 ปีแลว้ และเหตุผลหนึงทีบริษัท

เลือกสาํนกังาน อีวาย เนืองจากเป็นสาํนกังานทีมีความละเอียด มีมาตรฐาน และเป็นบริษัทชนันาํทีเป็นทีรูจ้ัก บริษัทจึงมอง

ว่า เมือสาํนกังาน อีวาย มีคาํอธิบายในเรืองดงักล่าวต่อบรษิัทโดยชดัเจนแลว้ ซงึเป็นเรืองทียอมรบัได ้นอกจากนี ทางบรษัิท

ไดศ้กึษาและตรวจสอบในเรอืงดังกล่าว พรอ้มกบัรว่มหารอืกบัคณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง

เห็นว่าคาํอธิบายและหนังสือชีแจงดังกล่าวเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตังสาํนักงาน อีวาย เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท

ต่อไป 

 



 

  

-    เพราะเหตใุดบริษัทจึงยงัคงพจิารณาใหค้่าตอบแทนต่อบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ในอัตราเท่า

เดิมต่อเนืองกนัเป็นระยะเวลา 3 ปี ทงัทีผลประกอบการของบริษัทลดลง และผูถื้อหุน้ไดร้บัเงินปันผลนอ้ยลง จึงขอเสนอให้

บรษัิทพิจารณาปรบัลดค่าใชจ่้ายดงักล่าวของบรษิัท 

นายวนัชยั อาํพงึอาตม ์ชีแจงว่า บรษัิทจะนาํความเห็นดงักล่าวไปพจิารณาต่อไป 
  

จากนนัประธานฯ จงึขอใหท้ปีระชมุพิจารณาลงมติ 

ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแต่งตังผูส้อบบญัชี โดยกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบ

บญัชีปีละ 1,170,000 บาท ตามทีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี 

 เห็นดว้ย 257,921,035 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผู้ถือหุน้ทีเข้า

รว่มประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 รวม 257,921,035 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถ้ือหุน้ทีเข้าร่วม

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทังหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี8  พจิารณาเรอืงอนื ๆ 
 

  ประธานสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใด จะซกัถามหรือใหข้อ้เสนอแนะหรือไม่ 

  มีผูถื้อหุน้ซกัถาม และบรษิัทฯ ไดต้อบคาํถาม ดงันี 

 

นายวีรศักด ิสหชัยเสรี ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงันี 

 -   เท่าทีทราบ ผลิตภัณฑข์องบริษัทเป็นโลหะแปรรูป จึงอยากทราบว่าบรษิัทมีส่วนแบ่งการตลาด 

(Market Share) ในตลาดไทยประมาณรอ้ยละเท่าใด และ เนืองจากสถานการณปั์จจุบนั ราคาโลหะในประเทศจีนลดลง

มาก บรษิัทจะไดร้บัผลกระทบอย่างไรบา้งจากสถานการณด์งักล่าว 

  นายประสาน อัครพงศพิ์ศักดิ ชีแจงว่า เนืองจากธุรกิจของบริษัทเป็นการซือโลหะ เช่น สเตนเลส 

อลมิูเนียม หรือ ทองแดง เพือนาํมาใหบ้รกิารตดัตามขนาดและรูปแบบทีลกูคา้คา้กาํหนด ซงึเป็นเรืองของการบริหารจัดการ

เรืองห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) กล่าวคือลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งสต๊อคสินคา้ไวเ้ลย โดยบริษัทขายสินคา้ใหก้ิจการยาน

ยนต ์ประมาณรอ้ยละ 50 ของรายได ้ทีเหลือประมาณรอ้ยละ 20 เป็นกิจการเครืองใชไ้ฟฟ้า ประมาณกว่ารอ้ยละ 10 เป็น

กิจการก่อสรา้ง รวมถงึมีกิจการอาหารอยู่บางส่วน นอกจากนีส่วนทีเหลือประมาณกว่ารอ้ยละ 10 เป็นกิจการคา้ส่ง ดงันนั 

จึงตอบได้ยากว่าส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของบริษัทมีประมาณรอ้ยละเท่าใด เนืองจากลูกคา้ของบรษัิท เช่น 

ลูกค้ากิจการเครืองใชไ้ฟฟ้า จะซือวัตถุดิบจากหลายแหล่ง รวมถึงการนาํเขา้จากต่างประเทศดว้ย เพือเป็นการกระจาย

ความเสียง เพือไม่ใหมี้ผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึงเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายหลกั บรษัิทสามารถจดัแบ่งไดเ้พียงว่ากิจการยานยนต์

เป็นสดัส่วนรายไดเ้กือบรอ้ยละ 50 ของรายไดห้ลกัของบรษิทั 



 

  

  สาํหรบัคาํถามเรอืงราคาโลหะในประเทศจีนทีลดลงนนั ผูผ้ลิตในประเทศไทยมีการนาํเขา้วตัถุดิบจาก

ต่างประเทศดว้ย อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนนอ้ยกว่าการซือวัตถุดิบจากผูจ้ัดจาํหน่ายภายในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น 

บริษัทผลิตเครืองซกัผา้ จะนาํเขา้วัตถุดิบจากต่างประเทศรอ้ยละ 30 และซือจากภายในประเทศไทยรอ้ยละ 70 เนืองจาก

เมือซอืวัตถุดิบจากภายในประเทศ ผูผ้ลิตไม่ตอ้งเก็บสต๊อคสินคา้ เนืองจากบริษัทจะทาํหนา้ทีบริหารจัดการใหท้งัหมด โดย

สามารถสงัซือไดเ้ป็นรายอาทิตยห์รือรายวันก็ได้ อีกทังมาตรฐานสินค้าจากประเทศจีนยังไม่เป็นทีน่าไวว้างใจมากนัก 

ยกเวน้ผูผ้ลิตบางรายทีใชว้ตัถดุิบจากประเทศจีนทงัหมด โดยซือในเงือนไขทีว่า หากซือวตัถดุิบมาเท่าใด เมือใชผ้ลิตสินค้า

แลว้เหลือจาํนวนเท่าใดจะตอ้งส่งคืน และสงัซอืเขา้มาใหม ่

  นอกจากนี ในเรืองของการทุ่มตลาด แมป้ระเทศไทยจะกาํหนดภาษีเพือเป็นมาตรการป้องกนัการทุ่ม

ตลาดจากประเทศจีน (Anti-Dumping Tax) อย่างไรก็ตาม ยงัปรากฎว่ามีการนาํเขา้สินคา้จากประเทศจีนผ่านทางประเทศ

อืน ๆ โดยปริมาณมากนอ้ยขึนอยู่กับแต่ละช่วงจังหวะ หากช่วงใดสถานการณร์าคาตลาดในประเทศไทยไม่ดี ก็จะมีการ

นาํเขา้จากประเทศจีนมากขึน แต่เนืองจากรายไดห้ลกัของบริษัทมาจากกิจการยานยนต ์ผูผ้ลิตยานยนตใ์นประเทศไทยให้

ความสาํคญักบัมาตรฐานคุณภาพของวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้สูงมาก จึงใชว้ตัถุดิบภายในประเทศ และนาํเขา้จาก

ประเทศญีปุ่ น หรือเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ 

  ในปัจจุบนั มีการแข่งขันทางการตลาดสูงในทุก ๆ ประเทศ และมีความเสรีมาก แมว้่าจะยงัไม่สามารถ

ซือขายทางออนไลนไ์ด ้แต่เนืองจากระบบการจดัการการส่งสินคา้ (logistics) ในปัจจุบนัมีความสะดวกมาก ทาํใหเ้กิดการ

แข่งขนัสูง อย่างไรก็ตาม ขอ้ดี คือ ทาํใหผู้ค้้ารายใหม่เกิดขึนยาก เนืองจากลูกคา้ตอ้งการความเชือมนัในความน่าเชือถือ

และความสามารถของผูจ้ดัจาํหน่าย ทงันี บรษัิทไดป้ระกอบกิจการมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแลว้ จึงเป็นจดุแข็งของบริษัท 

  สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีเพิงเขา้ลงทุนถือหุน้ของบริษัท ขอเรียนใหท้ราบว่าบริษัทไดร้่วมกิจกรรม Opportunity 

Day ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นประจาํทุก 3 เดือน โดยผูส้นใจสามารถเขา้รว่มฟัง ซกัถาม และหารือเรืองกิจการของบริษัท

ได ้ทงัในหอ้งประชุมและทางออนไลน ์ซึงบรษัิทสามารถตอบเกียวกบัผลประกอบการของบริษัทในรอบ 3 เดือนทีผ่านมาได้

ทนัที 

 

นางสาวอชิดา ยงเมตวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชิดชนก เสรีเกียรตพิงศ ์สอบถามดงันี 

 - รายไดส้่วนใหญ่ของบรษิทัเกิดจากการขายสินคา้ในประเทศหรือต่างประเทศ และคิดเป็นอตัราส่วน

เท่าใด การทีค่าเงินบาทแข็งตัวมีผลกระทบกบัรายไดข้องบรษัิทอย่างไรบา้ง 

 - สงครามการคา้ (Trade War) ในปัจจุบนั มีผลกระทบต่อบรษิัทมากนอ้ยเพียงใด 

  นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ชีแจงว่า สาํหรบัคาํถามขอ้แรก ตามทีไดก้ล่าวไวว่้ารายไดห้ลกัของบริษัท

รอ้ยละ  มาจากกิจการยานยนต ์รายไดที้เหลือมาจากกิจการก่อสรา้ง เครืองใชไ้ฟฟ้า และในดา้นอาหารทีอยู่ในอาคาร 

หอ้งชุด หรือศูนยอ์าหารต่าง ๆ ทงัหมดทีกล่าวมานีเป็นการซือขายในประเทศเกือบทงัสิน สินคา้ทีส่งออกในต่างประเทศมี

จาํนวนนอ้ยมาก สาเหตุเนืองจากบริษัทจะสเตนเลส และทาํการแปรรูปเป็นชินส่วนเล็ก ๆ เพือขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้ เช่น 

เครืองซกัผา้ หรือ หมอ้หุงขา้ว เพือทีผู้ผลิตไม่ต้องนาํเข้าวัตถุดิบ จากนันผูผ้ลิตจะนาํวตัถุดิบไปประกอบเป็นสินคา้ และ

ส่งออกสินค้าทีผลิตขายยังต่างประเทศดว้ยตนเอง ดังนัน บริษัทจึงไม่ตอ้งส่งออกสินคา้ไปยังต่างประเทศโดยตรง และ

เนืองจากในปัจจุบนัในภูมิภาคอาเซียนมีโรงงานผลิตสเตนเลสเป็นจาํนวนมาก โอกาสในการส่งออกจึงแทบไม่มี และใน

สภานการณปั์จจุบนัมีอุปทานมากกว่าอปุสงคถ์ึงเท่าตวั บริษัทจึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งส่งออกเลย การทีเงินบาทแข็งเป็น

ผลดีต่อบริษัท เนืองจากทาํใหต้น้ทุนราคาถูก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่เก็งกาํไรจากราคาตน้ทุน โดยจะคิดราคา

สินคา้ในอตัราแบบคงที (Fixed Rate) ทงัหมด เพราะการทาํการซือขายกับลูกคา้เป็นการซือขายล่วงหน้า 1 – 2 เดือน 



 

  

เหตุผลหลักเนืองจากลูกคา้ไม่ตอ้งการนาํเขา้วัตถุดิบดว้ยตนเอง ดังนนั บริษัทจึงแทบไม่มีส่วนไดเ้สียจากการทีเงินบาท

แข็งตวัเลย 

  เกียวกับสงครามการค้า ในช่วงแรกบริษัทได้รบัผลพลอยได้ โดยมีลูกค้าหลายรายมาซือสินคา้จาก

บรษัิทเพมิมากขึน เนืองจากไมซื่อสินคา้จากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังบริษัทไดร้บัผลกระทบในดา้นลบ เพราะ

กาํลงัซอืนอ้ยลง และลูกคา้ไม่กลา้ซือของ ผลกระทบดังกล่าว เป็นผลกระทบโดยรวมและส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายเป็นวงกวา้ง 

แมแ้ต่คู่กรณีเอง ไม่ใช่กระทบเพยีงแค่บรษิัทเท่านนั ทงันี จากยอดขายทีลดลงในปีทีผ่านมา บริษัทเห็นว่า หากไม่มีสงคราม

การคา้ ผลประกอบการจะไม่แย่มากจนถงึระดบันี นอกจากนียงัเห็นไดว่้าการส่งออกของประเทศไทยติดลบมา 4 - 5 เดือน

แลว้ ทงันี บริษัทตอ้งพิจารณาเป็นภาพรวมใหญ่ หากลูกคา้ของบริษัทขายสินคา้ได้ไม่ดี ยอดขายสินคา้ของบริษัทก็ไม่ดี

เช่นกนั เมือพจิารณาแต่ละกิจการแลว้ กิจการยานยนตใ์นประเทศยงัคงไปไดดี้ แต่ในทางกลับกนั เครืองใชไ้ฟฟ้ามียอดขาย

ทีไม่ดี และกิจการก่อสรา้งมีการชะลอลง แมจ้ะมีการก่อสรา้งอาคารชดุโครงการใหม่เป็นจาํนวนมากก็ตาม 

 

  นางสาวเจนเนตร เมธาววิีนิจ ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน ี

 -   จากทีผูบ้รหิารกล่าวมาขา้งตน้ บรษิัทจะมีวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างไรไดบ้า้ง ลกัษณะธรุกิจของ

บริษัทเป็นรบัจา้งผลิต (OEM) ใชห่รือไม ่

  นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ ชีแจงว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู ้ผลิต แต่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า 

กล่าวคือ ลูกคา้ผูผ้ลิตไมโครเวฟจะซือโลหะมาตดัเป็นชินส่วนเล็ก ๆ เองโดยตรง โดยตอ้งซือมาเก็บในคลงัสินคา้เป็นจาํนวน

มาก บรษิัทจงึรบัเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าวให ้และส่งใหผู้ผ้ลิตไม่โครเวฟแต่ละราย ดงันนั หากลูกคา้ขายสินคา้ไม่ได ้บริษัท

ก็ไม่สามารถขายสินคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั สาํหรบัการหาตลาดใหม่ ๆ นนัไม่ใช่เรืองง่าย และบริษัทไดพิ้จารณาเรืองดงักล่าวมา

ตงัแต่ 4 – 5 ปีทีผ่านมาแลว้ อย่างไรก็ตาม สิงทีบริษัทสามารถทาํไดดี้คือการบริหารจัดการตน้ทุน โดยการลดความเสียงที

สาํคญัในธรุกิจของบรษิทัเมือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูคา้ได ้หรือเรียกว่าหนีสญู ซงึบริษัท

สามารถป้องกันและควบคุมหนีสูญไดดี้มาโดยตลอด โดยกาํไรจากยอดขายอาจลดลง ทงันี สาํหรบัการส่งออกก็มีปัญหา

เรืองเงนิบาทแข็งตวัเช่นกนั ปัญหาดงักล่าวนนัไม่ใช่เรืองทีเป็นปัญหาในระยะยาว และบริษัทยคังเป็นอุตสาหกรรมหลกัของ

ประเทศ และกระจายไปในหลายธุรกิจ เช่น กิจการยานยนต ์ทียอดขายสูงขึนเรอืย ๆ  

  นอกจากนี บริษัทไม่ไดเ้พิงเรมิปรบัตัวเมือเกิดภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมีการวางแผน และประเมินความ

เสียงอยู่เสมอ นบัตงัแต่บรษิัทเรมิจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันนั เมือมีปัญหาเกิดขึน บริษัทมีความมนัใจว่าบริษัท

จะมีเงินสาํหรบัชาํระหนีต่าง ๆ มีเงินสาํหรบัดาํเนินธุรกิจ และสินคา้ของบริษัทมีการบริการและจดัการทีเหมาะสม ดังนนั

บรษัิทมนัใจวา่สามารถดาํเนินธรุกิจต่อไปได ้
 

 - บรษิทัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมหรือกาํไรสทุธิของบรษิทั และเมือกาํไรสทุธิของบริษัทลดลง ใน

วงการธุรกิจเดียวกันนี บริษัทอืน ๆ มีการปรบัตัวอย่างไรบ้าง และบริษัทจะมีการแกปั้ญหาอย่างไรบา้ง อาทิเช่น การลด

จาํนวนคนงานและแทนทีดว้ยเครอืงจกัร เป็นตน้ 

  นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ชีแจงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปีทังสิน โดยในส่วน

กาํไรสะสมจะเก็บไวเ้พือความมนัคงทางสถานะการเงนิของบริษัท และไม่เห็นดว้ยกบัการนาํกาํไรสะสมมาจ่ายเงินปันผล 

ในเรืองการลดจาํนวนพนกังาน บรษัิทเห็นว่าการลดจาํนวนพนกังานไม่น่าจะเป็นตวัแปรทีสาํคญัทีจะลดตน้ทุนได ้พนักงาน

เป็นทรพัยากรทีสาํคัญของบริษัท เพราะบริษัทขายบริการเป็นส่วนสาํคัญ เนืองจากต้องมีการช่วยลูกค้าเก็บสินค้าใน

คลงัสินคา้ คดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่าย จัดการผลิต และคดัคุณภาพ ไม่ใช่เพียงเป็นการซือมาและขายไป โดยกลยุทธข์องบริษัท 

บรษัิทจะใชเ้งิดสดซือของทีถูกทีสดุ และปล่อยวตัถดุิบออกไปในเวลาทีเหมาะสมทีสดุ ในการจดัทาํผลิตภณัฑอื์นนนั ยงัเป็น



 

  

เรืองทีตอ้งใชเ้วลา เนืองจากผลกระทบทางธุรกิจนีกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมเป็นวงกวา้ง การมีการหยุดชะงกั (deadlock) 

ตาํ และมีกระแสเงินสดทีดี ยังถือเป็นขอ้ดี และการขาดทุนนันเกิดขึนกบับริษัทไดย้าก บริษัทยงัมีการจดัการทีดี โดยรูว่้า

เมือใดควรซือสินคา้และขายออกไป และรูว่้าลูกคา้จะซือสินคา้ในนช่วงเวลาใดเป็นจาํนวนมาก 
 

 -   ในปี 2559 บริษัทมีกาํไรสุทธิประมาณ 0.26 บาทต่อหุน้ ในขณะนนัสินคา้ของประเทศจีนเขา้มาใน

ประเทศไทยแลว้หรอืไม่ ในปี 2560 นนับรษัิททาํกาํไรกลบัมาไดถ้งึ 0.46 บาทต่อหุน้ ในปี 2561 บริษัทมีกาํไรสุทธิประมาณ 

0.37 บาทต่อหุน้ และในปีต่อไป บรษัิทจะกลบัไปเป็นเหมือนในปี 2559 หรือไม่  

  นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ชีแจงว่า ในปี 2560 นนั ผลประกอบการของบริษัทค่อนขา้งผิดจากการ

คาดการณ ์เนืองจากมีโครงการถไฟฟ้า และโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจรถยนตฟื์นตัวอย่างมาก โดยไม่เกียวกับ

การเขา้มาของสินคา้จากประเทศจีนเลย อีกทัง การขนึลงของราคาวตัถุดิบก็มีผลดว้ยเช่นกนั บริษัทเห็นว่า การลดลงของ

กาํไรสุทธินัน รอ้ยละ 1  มาจากเรอืงของปริมาณการขายทีลดลง และอีกรอ้ยละ 1 มาจากราคาทีลดลง เนืองจากในปีนี 

ราคาของสเตนเลสนนัลดลงเป็นอย่างมาก กว่ารอ้ยละ 15 – 20 โดยไม่เกียวกับการเข้ามาของสินคา้จากประเทศจีนเลย

เช่นกนั โดยในปี 2560 – 2561 เป็นช่วงทีราคาสินคา้ขนึสูง และมีลูกคา้ซือสินคา้จาํนวนมาก โดยแนวโนม้ผลประกอบการ

ของบริษัทและกลุ่มลูกค้าของบริษัทนันสามารถดูได้จาก ผลิตภัณฑร์วมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ของประเทศไทย และสภาพเศรษฐกิจโลก ทงันี บริษัทมีการตืนตัวมากว่า 7 - 8 ปีแลว้ ตังแต่ช่วงทีผลประกอบการดี โดยมี

การวางแผนว่าจะดาํเนินการอย่างไรในกรณีทีสินคา้ขายไดไ้ม่ดี ดังนนั บริษัทมีวิธีการจดัการเพือปอ้งกนัโดยตลอดมา 

 

ประธานกล่าวปิดประชุมเมือเวลา 15.15 น. 

 

                                                                          
     ลงชือ...................................................ประธานทีประชมุ 

         (นายวนัชยั อาํพงึอาตม)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ   
  ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย : 

 

  สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 มนีาคม  

  2559 2560 2561 2562 2563* 

      

งบกาํไรขาดทุน (ล้านบาท)      

รายไดร้วม 3,207.02 3,226.05 3,407.57  3,319.23  2,775.93  

รายไดจ้ากการขาย และบรกิาร 3,176.85 3,199.82 3,376.19  3,293.90  2,756.44  

กาํไรขนัตน้ 318.19 426.22 482.22  411.43  328.75  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 173.83 279.67 341.41  253.50  159.52  

กาํไรสทุธิ 97.69 176.56 208.19  143.59  86.95  

      

งบดุล (ล้านบาท)      

สินทรพัยร์วม 2,217.41 2,271.46 2,362.03  2,345.53  2,118.54  

หนีสินรวม 678.66 655.42 677.43  679.12  483.41  

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,538.75 1,616.04 1,684.60  1,666.41  1,635.13  

      

ต่อหุ้นสามัญมูลค่าทตีราไว้ 1 บาท      

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.51 3.70 3.84  3.77  3.70  

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.26 0.46 0.54  0.37  0.23  

เงนิปันผล ต่อหุน้ (บาท) 0.24 0.34 0.45  0.37  0.22  

      

อัตราสว่นทางการเงนิทสีาํคัญ      

อตัรากาํไรขนัตน้ (%)  10.02% 13.32% 14.28% 12.49% 11.93% 

อตัรากาํไรสทุธิ  (%)  3.05% 5.47% 6.11% 4.33% 3.13% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 7.31% 12.79% 14.43% 9.85% 6.08% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 4.24% 7.87% 8.99% 6.10% 3.90% 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)            2.49  2.78          2.91             2.69             3.30  

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)          0.44  0.41          0.40             0.41             0.30  

 
* 2563 –ประกาศราชกิจจานเุบกษา กาํหนดอตัราค่าชดเชยกรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง ไดร้บัค่าชดเชย  วันของอตัรา

ค่าจา้ง อตัราสดุทา้ย การเปลียนแปลงดงักล่าวไดป้รบัปรุงใหม่ในผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 

สิงทีส่งมาด้วย  2 



 

  

ผลประกอบการตามงบการเงนิรวม สาํหรับปี สินสุด ณ วันท ี31 มีนาคม 2559 -2563 

 

















บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 211,322,854 314,319,132 69,421,626 91,751,838

เงินลงทุนชวัคราว 8 107,032,279 4,380,304 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 542,310,563 673,050,945 284,939,103 325,829,569

สินคา้คงเหลือ 10 588,747,540 716,374,168 341,285,434 390,668,369

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4,042,129 5,907,364 1,317,606 3,823,201

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,453,455,365 1,714,031,913 696,963,769 812,072,977

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 11 46,180,000 46,180,000 6,080,000 6,080,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 11,625,644 9,670,782 4,900,000 4,900,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 406,577,212 406,807,303

เงินลงทุนระยะยาว 14 3,456,729 3,507,940 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 581,774,931 544,273,682 308,144,684 262,801,011

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 1,741,193 367,996 974,843 269,063

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 16,900,023 15,559,492 9,856,175 10,079,350

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,402,229 11,935,190 2,394,650 10,534,562

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 665,080,749 631,495,082 738,927,564 701,471,289

รวมสินทรัพย์ 2,118,536,114 2,345,526,995 1,435,891,333 1,513,544,266

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร 17 55,717,470 92,246,456 31,255,488 13,326,527

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 368,073,065 516,820,384 212,254,097 278,028,405

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,639,739 20,119,614 - 2,039,737

หนีสินหมุนเวียนอืน 9,757,980 8,563,444 5,020,872 3,627,243

รวมหนีสินหมุนเวียน 440,188,254 637,749,898 248,530,457 297,021,912

หนีสินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 43,216,677 41,364,269 22,455,655 25,302,795

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,200 1,200 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 43,217,877 41,365,469 22,455,655 25,302,795

รวมหนีสิน 483,406,131 679,115,367 270,986,112 322,324,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 519,672,600 519,672,600 519,672,600 519,672,600

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 20 75,250,000 74,900,000 38,300,000 38,300,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 438,194,825 467,186,322 223,932,621 250,246,959

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 811,937 852,906 - -

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,416,929,362 1,445,611,828 1,164,905,221 1,191,219,559

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 218,200,621 220,799,800 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,635,129,983 1,666,411,628 1,164,905,221 1,191,219,559

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,118,536,114 2,345,526,995 1,435,891,333 1,513,544,266

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,756,439,571 3,293,899,384 1,341,392,060 1,545,806,410

เงินปันผลรับ 12.2, 13.2 171,044 164,873 83,435,629 103,499,612

รายไดอ้ืน 19,321,920 25,169,418 27,162,631 27,648,219

รวมรายได้ 2,775,932,535 3,319,233,675 1,451,990,320 1,676,954,241

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,427,693,124 2,882,472,787 1,251,222,059 1,413,944,022

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 65,947,590 67,770,387 42,534,334 45,601,026

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 122,773,854 115,491,441 65,301,046 63,373,577

รวมค่าใช้จ่าย 2,616,414,568 3,065,734,615 1,359,057,439 1,522,918,625

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 159,517,967 253,499,060 92,932,881 154,035,616

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 1,954,862 2,144,178 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 161,472,829 255,643,238 92,932,881 154,035,616

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3,673,569) (5,553,055) (1,440,703) (1,625,342)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 157,799,260 250,090,183 91,492,178 152,410,274

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (23,500,322) (49,392,846) (2,479,197) (9,500,039)

กําไรสําหรับปี 134,298,938 200,697,337 89,012,981 142,910,235

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 86,950,542 143,588,836 89,012,981 142,910,235

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 47,348,396 57,108,501

134,298,938 200,697,337

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.23 0.37 0.23 0.37

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 134,298,938 200,697,337 89,012,981 142,910,235

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

   เผือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14, 22 (40,969) 530,124 - -

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19, 22 (719,244) (502,036) (427,319) (100,824)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (760,213) 28,088 (427,319) (100,824)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 133,538,725 200,725,425 88,585,662 142,809,411

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 86,217,904 143,831,477 88,585,662 142,809,411

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 47,320,821 56,893,948

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 133,538,725 200,725,425

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ส่วนไดเ้สีย

ทุนจากการวดั รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย ของบริษทัฯ บริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2561 383,000,000 519,672,600 74,100,000 493,205,357 322,782 1,470,300,739 214,305,852 1,684,606,591

กาํไรสาํหรับปี - - - 143,588,836 - 143,588,836 57,108,501 200,697,337

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - (287,483) 530,124 242,641 (214,553) 28,088

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 143,301,353 530,124 143,831,477 56,893,948 200,725,425

เงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อย - - - - - - (50,400,000) (50,400,000)

เงินปันผลจ่าย 27 - - - (168,520,388) - (168,520,388) - (168,520,388)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 800,000 (800,000) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 383,000,000 519,672,600 74,900,000 467,186,322 852,906 1,445,611,828 220,799,800 1,666,411,628

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2562 383,000,000 519,672,600 74,900,000 467,186,322 852,906 1,445,611,828 220,799,800 1,666,411,628

กาํไรสาํหรับปี - - - 86,950,542 - 86,950,542 47,348,396 134,298,938

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - - - (691,669) (40,969) (732,638) (27,575) (760,213)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 86,258,873 (40,969) 86,217,904 47,320,821 133,538,725

เงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อย - - - - - - (49,920,000) (49,920,000)

เงินปันผลจ่าย 27 - - - (114,900,370) - (114,900,370) - (114,900,370)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 350,000 (350,000) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 383,000,000 519,672,600 75,250,000 438,194,825 811,937 1,416,929,362 218,200,621 1,635,129,983

- - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี - - - - - - - -

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2561 383,000,000 519,672,600 38,300,000 275,957,548 1,216,930,148

กาํไรสําหรับปี - - - 142,910,235 142,910,235

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - (100,824) (100,824)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 142,809,411 142,809,411

เงินปันผลจ่าย 27 - - - (168,520,000) (168,520,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 383,000,000 519,672,600 38,300,000 250,246,959 1,191,219,559

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2562 383,000,000 519,672,600 38,300,000 250,246,959 1,191,219,559

กาํไรสําหรับปี - - - 89,012,981 89,012,981

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - (427,319) (427,319)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 88,585,662 88,585,662

เงินปันผลจ่าย 27 - - - (114,900,000) (114,900,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 383,000,000 519,672,600 38,300,000 223,932,621 1,164,905,221

- - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี - - - - -

กาํไรสะสม

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 157,799,260 250,090,183 91,492,178 152,410,274

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: -

   คา่เสือมราคา 53,428,807 55,463,387 32,571,889 37,617,634

   คา่ตดัจาํหน่าย 301,517 197,121 195,483 138,880

   คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 62,379 (3,219,537) (66,298) (595,605)

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ (โอนกลบั) 4,515,184 (11,443,265) 1,501,170 (11,499,858)

   คา่เผือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 230,091 930,042

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (62,812) (3,022) - -

   กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากการเปลียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชวัคราว (189,163) (25,010) - -

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,641,427) (2,952,158) (1,547,430) (1,557,158)

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,358,553 4,232,245 9,023,911 2,576,019

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง 192,036 632,846 190,010 632,846

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,954,862) (2,144,178) - -

   รายไดเ้งินปันผล (171,044) (164,873) (83,435,629) (103,499,612)

   ดอกเบียรับ (567,894) (677,030) (107,890) (92,550)

   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 2,642,695 4,427,905 893,525 1,051,769

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

  และหนีสินดาํเนินงาน 226,713,229 294,414,614 50,941,010 78,112,681

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 130,661,093 36,206,511 40,955,008 10,808,625

   สินคา้คงเหลือ 123,111,444 (41,613,289) 47,881,765 198,975

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,865,235 (2,667,207) 2,505,595 (1,869,007)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8,532,961 (8,223,081) 8,139,912 (7,947,082)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (149,030,696) (47,586,893) (66,055,659) (60,166,990)

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,194,536 (1,764,714) 1,393,629 (1,545,587)

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (12,405,200) - (12,405,200) -

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 330,642,602 228,765,941 73,356,060 17,591,615

   จ่ายดอกเบีย (2,597,369) (4,415,241) (848,199) (1,039,105)

   จ่ายภาษีเงินได้ (38,130,675) (57,973,655) (4,188,929) (14,309,723)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 289,914,558 166,377,045 68,318,932 2,242,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (143,000,000) - - -

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (93,559,025) (189,303,128) (79,364,142) (37,774,295)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 40,600,000 500,000 - -

เงินสดรับจากการลดทุนของหน่วยลงทุน - 794 - -

เงินสดรับจากเงินปันผล 171,044 5,064,873 83,435,629 103,499,612

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 3,595,682 4,587,511 2,094,747 3,176,284

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบีย 583,048 677,030 107,890 92,550

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (191,609,251) (178,472,920) 6,274,124 68,994,151

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารเพมิขนึ (ลดลง) (36,528,986) 56,404,542 17,928,961 13,326,527

เงินปันผลจ่าย (164,820,370) (218,920,388) (114,900,000) (168,520,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (201,349,356) (162,515,846) (96,971,039) (155,193,473)

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,771 (42,200) 47,771 (42,200)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (102,996,278) (174,653,921) (22,330,212) (83,998,735)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 314,319,132 488,973,053 91,751,838 175,750,573

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 211,322,854 314,319,132 69,421,626 91,751,838

- - - -

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

   รายการทีไม่ใช่เงินสด:

      ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

         ประกนัภยั 899,055 627,546 534,149 126,030

      การเพิมขนึ (ลดลง) ของส่วนเกินทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง

         มูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (51,211) 743,350 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2563

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

          บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การแปรรูป การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส เหล็กและโลหะ

และให้ บ ริการตัดส เตนเลส เห ล็กและโลห ะ ที อยู่ตาม ทีจดทะเบี ยน ของบริษัท ฯอยู่ที  66/1

หมู ่6 ถนนสุขสวสัดิ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่าง

ต่อเนือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการ

เงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทงันีฝ่าย

บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)

(ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) ดงัต่อไปนี 

จดัตงัขนึใน อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้

2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จาํกดั ผลิต ถลุง ประกอบและแปรรูป

โลหะ

ไทย 60 60

บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท

   จาํกดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและ

อโลหะ

ไทย 100 100

บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล

   จาํกดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส

อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง

สังกะสีและเหลก็ชุบซิงค์

ไทย 100 100

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสงัการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนนั

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมนีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผล

บงัคับใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือ

ปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึนเพือให้มีเนือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงได้มี

การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สญัญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31

   (ปรับปรุง 2560)

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2560)

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2560)

เรือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560)

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลกัการ 5

ขนัตอนสาํหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน

เงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการที

ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดใหก้ิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์

ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน 

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมผีลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมรีอบระยะเวลาบัญชีทีเริม

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมี

รอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัว ันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน  ยกเว ้น  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ

(Business Model) หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความ

เสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน

การบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนํามาตรฐานฉบับนีมาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการ

ดงัต่อไปนี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ

เกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

เกิดขึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน

ตลอดอายุสาํหรับลูกหนีการคา้

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ ์- กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านกาํไร

หรือขาดทุน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีที

เริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ

การบัญชีสําหรับผู ้ให้ เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี     

ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ

การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิใชค้รังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม 

ณ วนัที 1 เมษายน 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 เมษายน 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจาํนวนเพิมขึนรวม

ทงัสินประมาณ 8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 8 ลา้นบาท) และหนีสินของกลุ่มบริษทัมี

จาํนวนเพิมขึนรวมทงัสินประมาณ 8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 8 ลา้นบาท)
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับ

ทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีใน

ช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และ

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพมิเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี 

- เลือกทีจะพิจารณาให้นาํหนักของขอ้มูลทีเกียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนาํหนักทีนอ้ยใน

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม สาํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 หรือระดบั 3

ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะทีเป็นตราสารหนี

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เมือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับสาํหรับสินคา้ที

ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ

รายได้ค่าบริการ

รายไดค้่าบริการรับรู้เมือกิจการใหบ้ริการเสร็จสิน

ดอกเบยีรับ

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนีการค้า

ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ กลุ่มบริษทับันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก) หรือมูลค่า

สุทธิทีจะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย

ในการผลิต ราคาทุนสินคา้สําเร็จรูปทีซือประกอบดว้ย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกียวขอ้งกับ

การซือหักดว้ยส่วนลดรับและเงินทีไดร้ับคืนจากการซือสินคา้

วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือสินคา้เสือมคุณภาพโดยพิจารณาจากสินคา้ทีเสียหาย เก็บไวน้านและลา้สมยั

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายตุิธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์ังกล่าวบันทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์นัออกไป

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารหนีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน
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4.6 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้ม)ี

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปนี

อาคาร สิงติดตงัและส่วนปรับปรุงอาคาร - 20  และ 5 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 และ 10 ปี

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 5 ปี

ยานพาหนะ - 5 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง

กลุ่มบริษทัตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ัน

จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกิด

รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

ของสินทรัพยน์นั

กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชี

ว่าสินทรัพยน์นัเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัคือ คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์ ตดัจาํหน่ายในอายุการให้ประโยชน ์5 ปี
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั

กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าทีดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า

แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีสิน

ระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์

ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์เช่า

สัญญาเช่าทีดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

ส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู เ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด ําเนินงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้น

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการทีได้มีการทาํสัญญาตกลงอัตรา

แลกเปลียนล่วงหน้าไวก้็จะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีตกลงล่วงหน้านนั

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยที์ไม่มีตัวตนอืนของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทั

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ัน ทังนีมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิด

รายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงาน

จ่ายสะสมและเงินทีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท เงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็น

ค่าใชจ้่ายในปีทีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึง

กลุ่มบริษทัถือเงินชดเชยดงักล่าวเป็นผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนักงาน

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยกลุ่มบริษทัไดท้าํการประเมินภาระ

ผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทงัจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง

4.14 ประมาณการหนีสิน

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ

ปลดเปลืองภาระผูกพนันนั และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ย่างน่าเชือถอื
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4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้ง

นนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษี รวมทงัผลขาดทุน

ทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้

ใชน้นั

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทุกสินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษี ทีเกิดขึน

เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น 

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอ้ืนโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายตุิธรรม

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที

สามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้ว ัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข ้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการ

ประมาณขึน 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชนัของมูลค่ายตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดั

มูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที

เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมี

ดงันี

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด ําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั

ไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขนึจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ

ของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนนั เป็นตน้

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการขายสินคา้ โดยคาํนึงถึงมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับของ

สินคา้คงเหลือ อายุของสินคา้คงเหลือทีคงคา้งและสภาพสินคา้ เป็นตน้
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนนัเกิดขึน

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ้่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินทีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการซือ

ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน

มูลค่า ซึงตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความ

เสียงทางด้านเครดิต (ทังของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข ้อมูลความสัมพันธ์ และการ

เปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวขอ้ง

กบัตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

และการเปิดเผยลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

กลุ่มบริษทัจะตงัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายและเงินลงทุนทวัไปเมือมูลค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมือมีขอ้บ่งชีของ

การดอ้ยค่า การทีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่

นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ชเ้มือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ

การว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง

จาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

6. รายการธุรกิจกับกจิการทีเกยีวข้องกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจทีสําค ัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนัเหลา่นนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้และรายไดค้่าบริการ - - 32,811 51,261 ขายสินคา้:

ราคาตลาดและตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ

ในอตัราร้อยละ 5

รายไดค้่าบริการ:

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าเช่า - - 2,120 1,728 ราคาตามสัญญาซึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าบริการอืน - - 15,250 15,000 ราคาทีตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ - - 83,436 98,600 ตามทีอนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุน้และที

ประชุมคณะกรรมการ

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

รายไดค้่าบริการอืน - 240 - 240 ค่าบริการคงทีต่อเดือน

ค่านายหน้าจ่าย 6,557 7,647 - - อตัราไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขาย

เงินปันผลรับ - - - 4,900 ตามทีอนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุน้

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษทัยอ่ย - - 798 5,517

เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษทัร่วม 1,429 1,843 - -
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานของ

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสนั 59,868 60,025 35,235 35,247

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,215 3,127 4,531 1,829

รวม 66,083 63,152 39,766 37,076

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสด 140 140 70 70

เงินฝากธนาคาร 211,183 314,179 69,352 91,682

รวม 211,323 314,319 69,422 91,752

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง

0.70 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชัวคราว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม

หลกัทรัพย์เพือค้า

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 106,794 107,032 4,331 4,380

รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ 106,794 107,032 4,331 4,380

บวก: การปรับมูลค่า 238 49

รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ 107,032 4,380
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีและกองทุนเปิด

แอสเซทพลสัตราสารหนีเดลีพลสัซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน

ตราสารหนีตลาดเงิน และเงินฝาก

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีซึงเน้น

ลงทุนในตราสารหนีทีออกโดยรัฐบาลหรือบริษทัเอกชน ตราสารหนีตลาดเงิน และเงินฝาก

9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 213 3,377

คา้งชาํระ

      ไม่เกิน 3 เดือน - - 585 2,140

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 798 5,517

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 425,084 529,472 227,993 266,048

คา้งชาํระ

      ไม่เกิน 3 เดือน 116,445 140,650 56,141 52,462

มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,481 2,119 - 738

      มากกว่า 12 เดือนขึนไป 4,387 4,751 3,422 3,488

รวม 547,397 676,992 287,556 322,736

หกั: คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (5,127) (5,064) (3,422) (3,488)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั - สุทธิ 542,270 671,928 284,134 319,248

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 542,270 671,928 284,932 324,765

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน 7 1,074 7 1,065

ดอกเบยีคา้งรับ 34 49 - -

รวมลูกหนีอืน 41 1,123 7 1,065

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 542,311 673,051 284,939 325,830
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ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัตดัลูกหนีออกจากบญัชีเป็นหนีสูญไปเป็นจาํนวน

เงิน 2 ลา้นบาท (2563 :ไม่ม)ี

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินคา้สําเร็จรูป 388,300 457,501 (34,989) (31,877) 353,311 425,624

วตัถุดิบ 207,892 250,501 (4,374) (2,971) 203,518 247,530

วสัดุสินเปลือง 22,665 22,848 - - 22,665 22,848

สินคา้ระหว่างทาง 9,253 20,372 - - 9,253 20,372

รวม 628,110 751,222 (39,363) (34,848) 588,747 716,374

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

สินคา้สําเร็จรูป 154,961 187,281 (21,291) (21,193) 133,670 166,088

วตัถุดิบ 196,683 214,202 (4,374) (2,971) 192,309 211,231

วสัดุสินเปลือง 14,797 11,677 - - 14,797 11,677

สินคา้ระหว่างทาง 509 1,672 - - 509 1,672

รวม 366,950 414,832 (25,665) (24,164) 341,285 390,668

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกเพมิรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ

ทีจะได้รับเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท  (2562: บันทึกกลบัรายการปรับลดเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท)

(งบเฉพาะกิจการ: บนัทึกเพมิรายการปรับลดเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2562: บนัทึกกลบัรายการปรับ

ลดเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย

11. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกัน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทไดน้ําเงินฝากธนาคารจาํนวน 46 ลา้นบาท (2562: 46 ลา้นบาท)

ไปวางไวก้บัธนาคารเพือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 28.5
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ จดัตงัขึน งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม

ชือบริษทั ธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั โมรี โลหะกจิ (ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้ ไทย 49 49 4,900 4,900 11,626 9,671

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม เงินปันผลทีบริษทัฯรับ

2563 2562 2563 2562

บริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,955 2,144 - 4,900

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลา้นบาท)

2563 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 24.4 20.4

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - -

หนีสินหมุนเวียน (0.5) (0.5)

หนีสินไม่หมุนเวียน (0.1) (0.1)

สินทรัพย์ - สุทธิ 23.8 19.8

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.0 49.0

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 11.6 9.7

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 11.6 9.7
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 มีนาคม

2563 2562

รายได้ 6.6 7.7

กาํไร 4.0 4.4

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4.0 4.4

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 รายละเอยีดของบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

ชือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน

มูลคา่ตามบญัชีตามวิธี

ราคาทุน - สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ออโต้ เม็ททอล จาํกดั 240 240 60 60 144,000 144,000 - - 144,000 144,000

บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จาํกดั 6 6 100 100 5,499 5,499 (1,160) (930) 4,339 4,569

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั 230 230 100 100 258,238 258,238 - - 258,238 258,238

รวม 407,737 407,737 (1,160) (930) 406,577 406,807

13.2 เงินปันผลรับ

(หน่วย: พนับาท)

ชือบริษทั 2563 2562

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั 74,880 75,600

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั 8,556 23,000

รวม 83,436 98,600
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บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2562 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั มีมติ

อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุน้จากกาํไรของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

2562 ในอตัราหุ้นละ 54.00 บาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ

25.00 บาท คงเหลือเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 29.00 บาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้

ในวนัที 26 มิถุนายน 2562

เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ออโต ้เมท็ทอล จาํกดั ครังที 4/2562

มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากกาํไรของผลการดาํเนินงานตังแต่วนัที

1 เมษายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 23.00 บาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินปันผล

ดงักล่าวแลว้ในวนัที 26 พฤศจิกายน 2562

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2562 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ของบริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุดวันที

31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 6.50 บาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา

หุ้นละ 4.50 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวแลว้ในวนัที 26 มิถุนายน 2562

เมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ํากัด ครังที 

4/2562 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากกาํไรของผลการดาํเนินงานตงัแต่

วนัที 1 เมษายน 2562 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.72 บาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 26 พฤศจิกายน 2562

14. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2563 2562

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม

เงินลงทุนในความต้องการของตลาดทีเป็นหลักทรัพย์เผือขาย

ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พืออุตสาหกรรม 2,441 3,457 2,442 3,508

หกั: ลดทุนของหน่วยลงทุน - - (1) -

รวมหลกัทรัพยเ์ผือขาย 2,441 3,457 2,441 3,508

บวก: การปรับมูลค่า 1,016 1,067

รวมหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3,457 3,508



21

15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

อาคาร

ทีดินและ สิงติดตงัและ เครืองตกแต่ง สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครืองจกัร และอุปกรณ์ ระหว่างติดตงั 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

1 เมษายน 2561 140,446 320,985 864,501 16,998 84,433 2,445 1,429,808

ซือเพมิ - - 3,810 1,340 9,887 174,265 189,302

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (284) (11,659) (916) (11,071) - (23,930)

โอนเขา้ (ออก) 53,576 - 255 38 - (53,869) -

31 มีนาคม 2562 194,022 320,701 856,907 17,460 83,249 122,841 1,595,180

ซือเพมิ - 65 14,295 1,259 5,087 72,760 93,466

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,230) (21,552) (421) (9,659) - (33,862)

โอนเขา้ (ออก) - 128,912 18,744 201 - (149,438) (1,581)

31 มีนาคม 2563 194,022 447,448 868,394 18,499 78,677 46,163 1,653,203

ค่าเสือมราคาสะสม

1 เมษายน 2561 - 181,697 765,050 15,341 55,651 - 1,017,739

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 10,835 33,302 844 10,482 - 55,463

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (282) (11,622) (881) (9,511) - (22,296)

31 มีนาคม 2562 - 192,250 786,730 15,304 56,622 - 1,050,906

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 14,663 29,038 958 8,770 - 53,429

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,229) (21,138) (421) (9,119) - (32,907)

31 มีนาคม 2563 - 204,684 794,630 15,841 56,273 - 1,071,428

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2562 194,022 128,451 70,177 2,156 26,627 122,841 544,274

31 มีนาคม 2563 194,022 242,764 73,764 2,658 22,404 46,163 581,775

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2562 (49 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 55,463

2563 (48 ลา้นบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 53,429
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

อาคาร

ทีดินและ สิงติดตงัและ เครืองตกแต่ง สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครืองจกัร และอุปกรณ์ ระหวา่งติดตงั 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

1 เมษายน 2561 94,745 184,196 492,784 8,956 49,698 2,445 832,824

ซือเพมิ - - 2,355 436 8,940 26,043 37,774

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (284) (11,659) (369) (8,305) - (20,617)

โอนเขา้ (ออก) - - 255 38 - (293) -

31 มีนาคม 2562 94,745 183,912 483,735 9,061 50,333 28,195 849,981

ซือเพมิ - 65 7,921 382 1,628 69,364 79,360

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,230) (21,031) (421) (5,860) - (29,542)

โอนเขา้ (ออก) - 38,316 12,184 - - (51,396) (896)

31 มีนาคม 2563 94,745 220,063 482,809 9,022 46,101 46,163 898,903

ค่าเสือมราคาสะสม

1 เมษายน 2561 - 116,476 405,980 7,877 38,228 - 568,561

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 4,217 27,244 567 5,589 - 37,617

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (282) (11,621) (350) (6,745) - (18,998)

31 มีนาคม 2562 - 120,411 421,603 8,094 37,072 - 587,180

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 4,608 23,610 442 3,912 - 32,572

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (2,229) (21,024) (421) (5,320) - (28,994)

31 มีนาคม 2563 - 122,790 424,189 8,115 35,664 - 590,758

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2562 94,745 63,501 62,132 967 13,261 28,195 262,801

31 มีนาคม 2563 94,745 97,273 58,620 907 10,437 46,163 308,145

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2562 (จาํนวน 34 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 37,617

2563 (จาํนวน 30 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 32,572
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 864

ลา้นบาท (2562: 841 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 499 ลา้นบาท (2562: 483 ลา้นบาท))

บริษัทฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงไดจ้ดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนันและได้

จดจาํนองเครืองจกัรส่วนหนึง และบริษทัย่อยอีกแห่งหนึงไดจ้ดจาํนองหน่วยในอาคารชุดไวก้บัธนาคาร

เพือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินสินเชืออืนๆ ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้ับจากธนาคารตามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.5

มูลค่าตามบญัชีของเครืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงทีเป็นหลกัประกนัสรุปไดด้งันี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคาทุน 253 284 153 174

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - -

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีต ัวตนทีเป็นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ

2562 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคาทุน 15,724 14,050 11,954 11,053

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,983) (13,682) (10,979) (10,784)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,741 368 975 269
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มตีวัตนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 368 565 269 408

ซือเพมิระหว่างปี – ราคาทุน 93 - 5 -

รับโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ

วนัทีโอน 1,581 - 896 -

ค่าตดัจาํหน่าย (301) (197) (195) (139)

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,741 368 975 269

17. เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 1.80 - 3,889 - -

ตวัสัญญาใชเ้งิน - 3.65 - 10,000 - -

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 3.25 - 3.70 3.50 - 3.98 55,717 78,357 31,255 13,326

รวม 55,717 92,246 31,255 13,326

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกู ้ยืมระยะสันจากธนาคารและเจา้หนีทรัสต์รีซีทนีคาํประกนัโดยการ

จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนั หน่วยในอาคารชุด เครืองจกัรและบญัชีเงินฝากประจาํ

ของกลุ่มบริษทั และคาํประกนัโดยบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28.5

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 344,215 483,219 199,614 269,904

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 21,072 30,195 11,865 7,204

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 1,429 1,843 - -

ค่านายหนา้คา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 17 37 17 37

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,340 1,526 758 883

รวม 368,073 516,820 212,254 278,028
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงไดไ้ดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 41,364 36,504 25,303 22,601

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,323 3,210 2,716 1,926

ตน้ทุนดอกเบีย 1,382 1,022 854 650

ตน้ทุนบริการในอดีต 7,654 - 5,454 -

จ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (12,405) - (12,405) -

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ (226) 10 (119) 2

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,997 35 1,447 122

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,873) 583 (794) 2

รวม 898 628 534 126

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 43,216 41,364 22,456 25,303

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 13,359 4,232 9,024 2,576

รวมคา่ใชจ้่ายทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 13,359 4,232 9,024 2,576

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ซึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ

แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมี

หนีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 8 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท)

กลุ่มบริษทับันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่าย

ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั
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กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจาํนวน

ประมาณ 18 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 8 ลา้นบาท) (2562: จาํนวน 26 ลา้นบาท (งบ

การเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 15 ลา้นบาท))

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานรายเดือนและรายวนัของกลุ่มบริษทัประมาณ 6-30 ปี และ 3-18 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ:

11 ปี และ 13 ปี) (2562: 6 - 15 ปี และ 4 - 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ:10 ปี และ 13 ปี))

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อตัราคิดลด 1.21- 2.09 2.10 - 3.38 1.61 - 1.71 2.55 - 2.92

อตัราการขึนเงินเดือน 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 0 - 51 0 - 54 0 - 51 0 - 54

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิมขนึ 0.5% ลดลง 0.5% เพิมขนึ 0.5% ลดลง 0.5%

อตัราคิดลด (1.5) 1.6 (0.8) 0.8

อตัราการขึนเงินเดือน 1.5 (1.4) 0.8 (0.8)

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1.5) 1.6 (0.8) 0.8

20. สํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํก ัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร

สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้
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ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัฯทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนันจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว

ไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 210,933 204,777 118,484 112,937

ค่าเสือมราคา 53,429 55,463 32,572 37,617

ค่าตดัจาํหน่าย 302 197 195 139

วตัถุดิบใชไ้ป 1,680,326 1,962,775 1,108,449 1,290,661

วสัดุสินเปลืองใชไ้ป 27,130 32,116 20,323 23,852

ซือสินคา้สําเร็จรูป 465,281 726,803 - -

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูป 69,201 (12,901) 32,320 19,710

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที

จะไดร้ับ (โอนกลบั) 4,515 (11,443) 1,501 (11,500)

22. ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสาํหรับปี 24,651 47,143 2,149 7,533

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชวัคราว (1,151) 2,250 330 1,967

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 23,500 49,393 2,479 9,500
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จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุน

(กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผือขาย 10 (213) - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 180 125 107 25

190 (88) 107 25

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี

ทีใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 157,799 250,090 91,492 152,410

อตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 31,560 50,018 18,298 30,482

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

(หมายเหตุ 23) (8,500) - - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - (16,687) (20,700)

หนีสงสัยจะสูญไดร้ับคืน (13) (119) (13) (119)

ค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถนาํมาหกัทางภาษีได้ 584 1,073 173 638

รายไดท้ีไดร้ับการยกเวน้ภาษี (3) - - -

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัภาษีเงินไดเ้พิมขนึ (1,037) (902) (941) (801)

ขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้ - 6 - -

อืน ๆ 909 (683) 1,649 -

รวม (8,060) (625) (15,819) (20,982)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 23,500 49,393 2,479 9,500
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - 232 186

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 341 315 - -

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 7,873 6,969 5,133 4,833

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,643 8,273 4,491 5,060

ขาดทุนทางภาษีทียงัไมไ่ดใ้ช้ 294 215 - -

รวม 17,151 15,772 9,856 10,079

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเพือคา้ (48) - - -

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผือขาย (203) (213) - -

รวม (251) (213) - -

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ 16,900 15,559 9,856 10,079

23. การส่งเสริมการลงทุน

เมือวนัที 29 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สําหรับกิจการผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตามบัตรส่งเสริมเลขที 61-0357-1-04-1-0 ซึงเป็นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตเพือการใชพ้ลงังานทดแทนตามบตัรส่งเสริมเลขที 1407(2)/2548 ภายใตเ้งือนไขที

กาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที

ได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8.5

ลา้นบาท มีกาํหนดเวลา 3 ปี นับจากวนัทีมีรายไดภ้ายหลงัไดร้ับบตัรส่งเสริม และในกรณีทีมีผลขาดทุน

เกิดขึนในระหว่างเวลาทีไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนีอนุญาตใหบ้ริษทัฯนาํผลขาดทุนมาหักกลบ

กบัผลกาํไรทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาทีไดร้ับยกเวน้ภายใน 5 ปี นับจากวนัทีพน้กาํหนดไดร้ับยกเวน้ 

และการได้รับยกเว ้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการทีได้รับการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพือเสีย

ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีบริษัทฯได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทย่อยได้ใช้สิทธิพิเศษ

ทางภาษีในส่วนทีไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลครบตามจาํนวนเงินทีระบุในบตัรส่งเสริมฯแลว้

ในปีปัจจุบนั
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เมือวนัที 17 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สําหรับกิจการผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตามบัตรส่งเสริมเลขที 61-0413-1-04-1-0 ซึงเป็นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตเพือการใชพ้ลงังานทดแทนทงัส่วนทีไม่ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับการส่งเสริม

ตามบตัรส่งเสริมเลขที 3007/ว./2550 ภายใตเ้งือนไขทีกาํหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการ

ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดร้ับการส่งเสริม

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าทีดิน

และทุนหมุนเวียนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 14.3 ลา้นบาท มีกาํหนดเวลา 3 ปี นบัจากวนัทีมีรายไดภ้ายหลงั

ไดร้ับบตัรส่งเสริม

24. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้ก ับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือกรรมการผูจ้ดัการ

เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์ารเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ

· ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

· ธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้สาํเร็จรูป

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน กลุ่มบริษทัประเมินผล

การปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึง

วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน

งบการเงิน
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การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก

ขอ้มูลรายได  ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

ธุรกจิผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ธุรกจิจดัหาและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สินคา้สําเร็จรูป

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน

รายการตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม

รายได้

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,183 573 2,756 - 2,756

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 33 - 33 (33) -

รายได้ทังสิน 2,216 573 2,789 (33) 2,756

ผลการดําเนินงาน

กําไรของส่วนงาน 278 51 329 - 329

รายไดอ้ืน 20

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (66)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (123)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม

ทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (4)

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 158

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (24)

กําไรสําหรับปี 134

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,741 375 2,116 3 2,119

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12 - 12 - 12

การเพมิขนึ (ลดลง) ของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครืองมือ

ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อตดับญัชี 31 (2) 29 2 31
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(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

ธุรกจิผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ธุรกจิจดัหาและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สินคา้สําเร็จรูป

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน

รายการตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม

รายได้

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,514 780 3,294 - 3,294

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 51 - 51 (51) -

รายได้ทังสิน 2,565 780 3,345 (51) 3,294

ผลการดําเนินงาน

กําไรของส่วนงาน 350 61 411 - 411

รายไดอ้ืน 25

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (68)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (115)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม

ทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (5)

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 250

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (49)

กําไรสําหรับปี 201

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,893 455 2,348 (3) 2,345

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 10 - 10 - 10

การเพมิขนึ (ลดลง) ของสินทรัพย ์            

ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครืองมือ

ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อตดับญัชี 141 (1) 140 1 141

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัคือในประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จากทงัตลาด

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดังนันรายได้และสินทรัพยที์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ขอ้มูลเกียวกบัลกูคา้รายใหญ่

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10

ของรายไดข้องกิจการ
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26. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่าย

สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนกังานนันออกจาก

งานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ

ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 5 ลา้นบาท (2562: 5 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ลา้นบาท

(2562: 3 ลา้นบาท))

27. เงินปันผล

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

สาํหรับปีสินสุดวนัที ประจาํปีเมือวนัที

31 มีนาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562

(ภายหลงัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล) 68.94 0.18

เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที บริษทัฯเมือวนัที

31 มีนาคม 2563 11 พฤศจิกายน 2562 45.96 0.12

รวมเงินปันผลทีจ่ายในระหว่างปีสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2563 114.90 0.30

เงินปันผลประจาํปี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

สาํหรับปีสินสุดวนัที ประจาํปีเมือวนัที

31 มีนาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561

(ภายหลงัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) 95.75 0.25

เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที บริษทัฯเมือวนัที

31 มีนาคม 2562 พฤศจิกายน 2561 72.77 0.19

รวมเงินปันผลทีจ่ายในระหว่างปีสินสุดวนัที 

31 มีนาคม 2562 168.52 0.44
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28. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน

28.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าที เกียวข้องกับการเช่าพืนทีในอาคารสํานักงาน อายุของ

สัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 3 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ํานวนเงินขันตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน

ทีบอกเลิกไม่ได้ ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที 31 มนีาคม

2563 2562

จ่ายชาํระ

ภายใน 1 ปี 3 1

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5 -

28.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาบริการ

ณ ว ันที 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึงมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาอืนเป็นจาํนวนเงินรวม 7 ลา้นบาท (2562: 7 ลา้นบาท)

28.3 ภาระผูกพนัอืน

ณ ว ันที 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกียวกับส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชําระใน

บริษทัย่อยแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาท (2562: 4.5 ลา้นบาท)

28.4 การคาํประกัน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯคาํประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 350

ลา้นบาท (2562: 350 ลา้นบาท)

28.5 วงเงินสินเชือ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดร้ับวงเงินสินเชือจากธนาคารหลายแห่งและมีหลกัประกนัโดยมี

รายละเอียดดงันี

บริษัทฯ

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกูย้ืมระยะสันจาํนวน 1,461 ลา้น

บาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือจาํนวน 34 ลา้นบาท (2562: 24 ลา้นบาท) วงเงินนีคาํประกนัโดย

การจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัฯ 
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- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน 30 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใช้

คงเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนัน เครืองจกัรและ

เงินฝากประจาํของบริษทัฯ

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 1,000 ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ

จาํนวน 5 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) วงเงินสินเชือนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิง

ปลูกสร้างบนทีทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัฯ

บริษัทย่อยแห่งทีหนึง

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกู ้ยืมระยะสันจาํนวน 300 ลา้น

บาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยการ

จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัย่อย

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน 10 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใช้

คงเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัของบริษทัย่อย 

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศจาํนวน 200 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2562:

ไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดิน

นนัและเครืองจกัรของบริษทัย่อย

บริษัทย่อยแห่งทีสอง

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกู ้ยืมระยะสันจาํนวน 506 ลา้น

บาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือจาํนวน 36 ลา้นบาท (2562: 100 ลา้นบาท) วงเงินนีคาํประกนัโดย

การจดจาํนองหน่วยในอาคารชุดซึงใช้เป็นสํานักงานของบริษัทย่อย บัญชีเงินฝากประจาํของ

บริษทัย่อยและคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 60 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2562: 4 ลา้นบาท) วงเงินนี

คาํประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํของบริษทัย่อยและคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 11.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็น

เงินไทยจาํนวน 386 ลา้นบาท และ 115 ลา้นบาทรวมเป็นจาํนวน 501 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิก

ใชค้งเหลือ (2562: 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเป็นเงินไทยจาํนวน 2 ลา้นบาท)
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บริษัทย่อยแห่งทีสาม

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกูย้มืระยะสนัจาํนวน 22 ลา้นบาท

และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2562: ไม่มส่ีวนทีเบิกใชค้งเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน 5 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใช้

คงเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 30 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ

(2562: ไม่มส่ีวนทีเบิกใชค้งเหลือ) วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัฯ

28.6 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

ออกแบบ จดัหาและติดตงัโซล่าเซลลบ์นหลงัคาเป็นจาํนวนเงิน 7.5 ลา้นบาท (2563: ไม่ม)ี

29. ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

          กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชวัคราว - 107.0 - 107.0

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ

ของตลาดทเีป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3.5 - - 3.5

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

(จาํนวน 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามที

กล่าวในหมายเหตุ 30) - 0.3 - 0.3
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชวัคราว - 4.4 - 4.4

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ

ของตลาดทเีป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3.5 - - 3.5

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

(จาํนวน 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามที

กล่าวในหมายเหต ุ30) - 0.3 - 0.3

30. เครืองมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสียง

เครืองมือทางการเงินทีสําคัญ ของกลุ่มบริษัทตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชวัคราว ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั เงิน

ลงทุนระยะยาว เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน กลุ่มบริษัทมีความเสียงที

เกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านการให้สินเชือ

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนี

โดยการกาํหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันนักลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่า

จะไดร้ับความเสียหายทีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชือ นอกจากนี การใหสิ้นเชือของกลุ่มบริษทัไม่มี

การกระจุกตัวเนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงิน

สูงสุดทีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีทีแสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน



38

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสาํคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากธนาคารทีมีดอกเบีย สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสนั บางส่วน

มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอตัราตลาดใน

ปัจจุบนั

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพย ์

และหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี
 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า 1 ปี ขนึลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 46 163 211 0.05 - 0.70

เงินลงทุนชวัคราว - - - 107 107 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 542 542 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 46 - - - 46 0.45 - 0.70

เงินลงทุนระยะยาว - - - 3 3 -

48 - 46 815 909

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร 56 - - - 56 3.25 - 3.70

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 368 368 -

56 - - 368 424

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า 1 ปี ขนึลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 7 305 314 0.37 - 0.90

เงินลงทุนชวัคราว - - - 4 4 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 673 673 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 46 - - - 46 0.65 - 1.00

เงินลงทุนระยะยาว - - - 4 4 -

48 - 7 986 1,041

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร 92 - - - 92 1.80 - 3.98

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 517 517 -

92 - - 517 609
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 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า 1 ปี ขนึลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 2 65 69 0.05 - 0.70

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 285 285 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 - - - 6 0.70

8 - 2 350 360

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร 31 - - - 31 3.64 - 3.70

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - - - 212 212 -

31 - - 212 243

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า 1 ปี ขนึลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 4 86 92 0.37 - 0.90

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 326 326 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 - - - 6 0.65 - 0.90

8 - 4 412 424

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคาร 13 - - - 13 3.76 - 3.98

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 278 278 -

13 - - 278 291

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศและเงินกูย้ืมระยะสัน กลุ่มบริษัทพิจารณาทาํสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง

ส่วนใหญ่มีอายุสญัญาไม่เกินหนึงปีเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง
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บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี

สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย

สกุลเงิน ณ วนัท ี31 มีนาคม ณ วนัท ี31 มีนาคม ณ วนัที 31 มีนาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.03 0.1 0.2 0.1 32.63 31.77

เยนญีปุ่ น 0.5 0.5 3.4 0.5 0.3006 0.2867

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือลดความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนของหนีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึงมีอายสุัญญาไม่เกินหนึงปี โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี

อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.15 - 30.81 – 31.23 -

ณ วันที 31 มีนาคม 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.14 - 31.33 - 32.85 -

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน 

กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพันธ์ซึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีใน

การประเมินมูลค่า ซึงขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้น

ตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทันที อตัราแลกเปลียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้น

อตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑ์ เป็นตน้ กลุ่มบริษทัได้

คาํนึงถึงผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์
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มูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562

มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายตุิธรรม มูลค่ายตุิธรรม

กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ 0.3 - 0.3 -

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีสําคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนที

เหมาะสมเพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ให้กบัผูถ้ือหุ้น

โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุนเท่ากบั 0.30:1 (2562: 0.41:1)

และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุนเท่ากบั 0.23:1 (2562: 0.27:1)

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

32.1 เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดม้ีมติ

เห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นเพืออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาก

กาํไรของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 73 บาท คิดเป็นเงิน

175.20 ลา้นบาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยครังที 4/2562 เมือวนัที 11 พฤศจิกายน

2562 ได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 23.00 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 2.4

ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 55.2 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมือวนัที

26 พฤศจิกายน  2562 ดังนัน คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 50  บาท  เป็นจํานวนเงิน 120

ลา้นบาท

32.2 เมือวนัที 25 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั (บริษทัย่อย) ได้

มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปีเพืออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น

จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.66 บาท คิดเป็นเงิน 6.12

ลา้นบาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2562 ไดอ้นุมตัิการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 1.72 บาท รวมเป็นเงิน 3.96 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อยไดจ้่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 26 พฤศจิกายน 2562 ดังนันคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 0.94  บาท คิดเป็นเงิน 2.16 ลา้นบาท
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32.3 เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุม

สามญัประจําปีผูถ้ือหุ้นเพืออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากกาํไรของผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท คิดเป็นเงิน 84.26 ลา้นบาท และตามมติ

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครังที 4/2562 เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2562 ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 383 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 45.96 ลา้นบาท

ซึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 7 ธนัวาคม 2562 ดงันัน คงเหลือเงินปัน

ผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 38.30 ลา้นบาท

33. การอนุมัติงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนีไดร้ับอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 27 พฤษภาคม 2563



 

  

ข้อมูลของกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 

ชอื – นามสกุล    : นายวันชัย  อาํพึงอาตม ์

อาย ุ     : 72 ปี 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง  : ประธานกรรมการ, กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(27 กรกฎาคม 2560) 

 

การศกึษา    : ปรญิญาโท, สาขาบรหิารการจดัการ สถาบนับณัฑิต 

บรหิารธุรกิจศศินทร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

: ปรญิญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี   

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

                                                                          

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

จาํนวน 2 หลกัสตูร 

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program  

รุ่นท ี35/2548 

- หลกัสตูร Directors Certification Program  

รุ่นท ี102/2551 

 

ประสบการณท์าํงาน (ในช่วง  ปี)        : ปี 2548-ปัจจบุนั / กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร,  

      ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน     

 บรษัิท โลหะกิจ เมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

     : ปี 2545 – ปัจจบุนั / กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท มรูาโมโต ้อเิล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

: ปี 2556 – ปัจจบุนั /กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท โอซีซี จาํกดั (มหาชน)     

: ปี 2548 – 2556/กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง จาํกดั (มหาชน)   

: ปี2549 – 2554/กรรมการ 

องคก์ารตลาดเพือเกษตรกร  

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ 

อสิระและกรรมการสรรหาฯ 

      (3 ปี : กรกฎาคม 2560 – ปัจจบุนั) 

 

สิงทีส่งมาด้วย  3 



 

  

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งในบริษัท :             กรรมการอิสระ   3 ปี 

กรรมการบรษัิท  3  ปี  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมการ   4/4 ครงั (คิดเป็น 100%) 

     : คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครงั (คิดเป็น 100%) 

     : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครงั  

(คิดเป็น 100%) 

   

การถอืหุ้นในบริษทั (ณ วันท ี31 มนีาคม 2563) : ไม่ม ี (คิดเป็น 0% ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

(รวมคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      :  ไมมี่ 

 

ผูไ้ดร้บัการ 

เสนอชอืเป็น

กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอนื 
                  กิจการอืน 

         ทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

    การดาํรงตาํแหน่งใน 

กิจการทีแขง่ขนัเกียวเนือง 

     กบัธุรกิจของบริษัท จาํนวน               ตาํแหน่ง จาํนวน                ตาํแหน่ง 

นายวนัชยั  

อาํพงึอาตม ์

    3 1.กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท มูราโมโต ้อิเล็คตรอน  

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2.กรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท โอซีซี จาํกดั (มหาชน) 

3.กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง  
จาํกดั (มหาชน)  

    1 1.กรรมการ 
องคก์ารตลาดเพอืเกษตรกร 

            - ไมมี่ - 

 

การมส่ีวนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ

ในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์                  คณุสมบตั ิ

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษา 

     ทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมาย)        เป็น          ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ 

    ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

)



 

  

ข้อมูลของกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 

ชอื – นามสกุล    : นายอนุรุธ ว่องวานิช 

อาย ุ     : 58 ปี 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง  : กรรมการ และกรรมการอสิระ (27 กรกฎาคม 2560) 
 

การศกึษา    : ปรญิญาโท, คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการ,  สถาบนั 

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

                                                                      : ปรญิญาตร,ี สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตร,์ มหาวทิยาลยั 

ฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมริกา 
  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

จาํนวน 1 หลกัสตูร 

- หลกัสตูร Directors Certification Program รุน่ที 41/2004 

ประสบการณท์าํงาน (ในช่วง  ปี)        : ปี 2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ, กรรมการอสิระ  

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)   

: ปี 2539 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร  

บริษัท องักฤษตราง ู(แอลพี) จาํกดั  

: ปี 2539 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร 

บริษัท หา้งขายยาองักฤษ (ตราง)ู จาํกดั  

     : ปี 2547 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร 

บริษัท ว่องวานิช โฮลดิง จาํกัด 

     : ปี 2551 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร  

บริษัท บริทิช ดิสเพนซาร ีคอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) 

     : ปี 2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ  

ส่งเสรมิกิจการศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 

     : ปี 2560 – ปัจจบุนั   กรรมการ, หอการคา้ไทย 
      

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการ, กรรมการอิสระ 

(3 ปี : กรกฎาคม 2560 – ปัจจบุนั) 
 

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งในบริษัท :             กรรมการอิสระ   3 ปี  

กรรมการบรษัิท  3 ปี  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมการ  4/4 ครงั (คิดเป็น 100%) 

    

การถอืหุ้นในบริษทั (ณ วันท ี31 มนีาคม 2563) : ไม่ม ี (คิดเป็น 0% ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

(รวมคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      :  ไมมี่ 



 

  

ผูไ้ดร้บัการ 

เสนอชอืเป็น

กรรมการ 

          บริษัทจดทะเบียนอนื 
                  กิจการอืน 

         ทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

    การดาํรงตาํแหน่งใน 

กิจการทีแขง่ขนัเกียวเนือง 

     กบัธุรกิจของบริษัท จาํนวน            ตาํแหน่ง จาํนวน             ตาํแหน่ง 

นายอนรุุธ  

วอ่งวานิช 

    -                 -    6 1.ประธานกรรมการบรหิาร,  

บริษัท องักฤษตราง ู(แอลพี) 

จาํกดั 

2.ประธานกรรมการบรหิาร,  

บริษัท หา้งขายยาองักฤษ (ตรา

ง)ู จาํกดั 

3.ประธานกรรมการบรหิาร, 

บริษัท วอ่งวานิช โฮลดิง จาํกดั 

4.ประธานกรรมการบรหิาร, 

บริษัท บรทิิช ดิสเพนซาร ีคอนซู

เมอร ์จาํกดั (มหาชน) 

5.กรรมการ, สง่เสรมิกิจการ

ศนูยร์บับริจาคอวยัวะ 

สภากาชาดไทย 

6.กรรมการ, หอการคา้ไทย 

              - ไมมี่ - 

 

 

การมส่ีวนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ

ในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา 

                                        ลกัษณะความสมัพนัธ ์                    คณุสมบตัิ 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษา 

     ทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมาย)        เป็น          ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนัยสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ 

    ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)



 

  

ข้อมูลของกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 

ชอื – นามสกุล    : นายเลิศ  นิตยธี์รานนท ์

อาย ุ     : 58 ปี 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตัง  : กรรมการ, กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(27 กรกฎาคม 2560) 
 

การศกึษา    : Master of Business Administration (International  

Business) University of Southern California U.S.A. 

     : Bachelor of Science Mechanical Engineering and  

Applied Mechanics University of Pennsylvania  

U.S.A. 
                                                                      

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

จาํนวน 1 หลกัสตูร 

      - หลกัสตูร Directors  Accreditation Program  

รุ่นท ี35/2005 
 

ประสบการณท์าํงาน (ในช่วง 5 ปี)        : ปี 2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ,กรรมการอสิระ, 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

                                บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

: ปี 2527 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษทั โรแยลคอนคอรด์  

อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั     
      

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการ, กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(3 ปี : กรกฎาคม 2560 – ปัจจบุนั) 
 

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งในบริษัท :             กรรมการบรษัิท  3 ปี     

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี  : คณะกรรมการ   3/4 ครงั (คิดเป็น 80%) 

: คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครงั (คิดเป็น 80%) 

     : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครงั  

(คิดเป็น 100%) 

การถอืหุ้นในบริษทั (ณ วันท ี31 มนีาคม 2563) : ไม่ม ี (คิดเป็น 0% ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

(รวมคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      :  ไม่ม ี

 



 

  

ผูไ้ดร้บัการ 

เสนอชอืเป็น

กรรมการ 

               บริษัทจดทะเบียนอืน 
                  กิจการอืน 

         ทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

    การดาํรงตาํแหน่งใน 

กิจการทีแขง่ขนัเกียวเนือง 

     กบัธุรกิจของบริษัท จาํนวน             ตาํแหน่ง จาํนวน                ตาํแหน่ง 

นายเลศิ  

นิตยธ์ีรานนท ์

    -                 -     1 1.กรรมการ,  

บริษัท โรแยลคอนคอรด์  

อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 

            - ไมมี่ - 

 

 

การมส่ีวนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทัย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ

ในช่วง  ปีทผี่านมา 

ลกัษณะความสัมพนัธ ์                     คุณสมบติั 

1. เป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษา 

     ทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมาย)        เป็น          ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถทาํหนา้ 

    ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

       เป็น          ไมเ่ป็น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

)



 

  

 
                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  ____________________                      

                                     

      เขียนที_____________________________________ 
       

      วนัที________เดือน_______________พ.ศ.________ 

(1) ขา้พเจา้_________________________________________________สญัชาติ________________ 

อยู่บา้นเลขที_______________ถนน_______________________ตาํบล/แขวง____________________________ 

อาํเภอ/เขต______________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียงดงันี 

หุน้สามญั_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ____________________  ______ เสียง  

หุน้บุรมิสิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________________________เสียง 

 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้

       1.  ชือ________________________________________________อายุ_____________ปี  

          อยู่บา้นเลขที__________ถนน________________ตาํบล/แขวง__________________ 

           อาํเภอ/เขต_______________จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย_์___________ หรือ     

       2.  นายวนัชยั   อาํพงึอาตม ์  อายุ   72   ปี   ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 

                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

   ทอียู่  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6 ถนนสขุสวสัดิ  

                             ตาํบลบางจาก   อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

หรือ     

       3.  นายเลิศ  นิตยธี์รานนท ์อาย ุ58 ปี   ตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ,  

    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ทอียู่  บรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6 ถนนสขุสวสัดิ  

                            ตาํบลบางจาก   อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  

 

คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2563 ในวันท ี24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ 1 

ชัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ

จะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืด้วย 

 

 

 

 

สิงทีส่งมาด้วย  4 



 

  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 

   วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2562 เมอืวันท ี25 กรกฎาคม 2562 
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

   วาระท ี2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี สนิสุดวันท ี31 มีนาคม 2563 
 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 
    วาระท ี3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

  งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุน้ และงบกระแสเงนิสด ประจาํปี สนิสุดวันท ี31  

      มนีาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

     วาระท ี4 พจิารณาเรอืงเงินปันผล 
 
            (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 

      วาระท ี5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทตี้องจากตาํแหน่งตามวาระและกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
 
 

5.1  พจิารณาอนุมัติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทพี้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

          การแต่งตงักรรมการทงัชดุ 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

        การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 นายวันชัย อาํพงึอาตม ์

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



 

  

 นายอนุรุธ ว่องวานิช 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 นายเลิศ นิตยธ์ีรานนท ์

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

              (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

5.2 พจิารณากาํหนดอาํนาจกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

             (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

    วาระท ี 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 

            (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

     วาระท ี7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตงัผู้สอบบัญชีบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 

            (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 
      วาระท ี8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถ้าม)ี 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 (6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีทีทีประชมุมีการพจิารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลง 

หรือเพมิเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 



 

  

 กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนว่าว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

ลงชือ        ผูม้อบฉนัทะ  ลงชือ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (                                                     )                          (                                                     ) 
 
 

 
               ลงชือ    _______ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                                                                        (                                                     ) 
 
 
 
               ลงชือ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                                                                        (                                                     ) 
 

หมายเหตุ 

 

1. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.          ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่ 

             แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุน้ของ บริษัท โลหะกจิ เมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2563  ในวันท ี24 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

ประชุมสรุศักด ิ1 ชัน 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร หรือทจีะพงึเลือนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

 

วาระที     เรอืง       _________ 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

วาระที     เรอืง         

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 

            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
วาระที     เรอืง         
 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

 
            (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทุกประการ 
 

 

 

ลงชือ        ผูม้อบฉนัทะ  ลงชือ _________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

       (                                                     )                          (           _______                             ) 
 
 
 
               ลงชือ _________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                                                                        (       ________                                ) 
 

 
 

               ลงชือ _________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                                                                                        (           ________                            ) 
 
 



 

  

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทมีสีิทธิเข้าร่วมประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง ขอ้พงึปฏิบตัิสาํหรบัการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทจดทะเบียน ลงวนัที 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีดี ซงึจะ

เป็นการสรา้งความเชือมนัใหเ้กิดขึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย และเพือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิท

จดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบ

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพือใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป 

ทงันี บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที

มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบรษัิทจะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทมีีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอาํนาจ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถ้ือหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตัวหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบอาํนาจ 

2. นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลทจีดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีไดล้งนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอ้มบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลทจีดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 

(ข) บตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีไดล้งนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอ้มบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

 
ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจดัทาํขนึในต่างประเทศ ควรมี

การรบัรองลายมือชือโดย      โนตารพีบับลิค 

 

 ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยนืเอกสารหรือหลักฐานเพอืการตรวจสอบ  

ณ สถานทปีระชุมไดต้ังแต ่ เวลา 12.00 น. ของวันท ี24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 

 



 

  

รายชอืและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระทไีด้รับการเสนอชอืใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ 

1. นายวันชัย อาํพงึอาตย ์

อาย ุ     : 72 ปี 

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตงั   : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(27 กรกฎาคม 2560) 

การศกึษา    : ปริญญาโท, สาขาบริหารการจดัการ สถาบนับณัฑิต 

บริหารธุรกิจศศนิทร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

: ปริญญาตร,ี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี   

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                                                            

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

จาํนวน 2 หลกัสตูร 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุน่ที 35/2548 

หลกัสตูร Directors Certification Program รุน่ที 102/2551 

ประสบการณท์าํงาน (ในชว่ง  ปี)         : ปี 2548-ปัจจุบนั / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ,  

      ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน     

 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

     : ปี 2545 – ปัจจบุนั / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท มรูาโมโต ้อิเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

: ปี 2556 – ปัจจบุนั /กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โอซีซี จาํกดั (มหาชน)     

: ปี 2548 – 2556/กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง จาํกัด (มหาชน)   

: ปี2549 – 2554/กรรมการ 

องคก์ารตลาดเพือเกษตรกร  

 

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งในบริษัท  : กรรมการอิสระ   3 ปี 

      กรรมการบริษัท  3 ปี 

วันทไีดรั้บการแตง่ตงัเป็นกรรมการบริษัท   

และกรรมการอสิระ    : 27 กรกฎาคม 2560 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ  4/4 ครงั (คดิเป็น 100%) 

การถอืหุน้ในบริษทั    : ไม่ม ี (คดิเป็น 0% ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสยีงทงัหมด) 

(รวมคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

 

ทอียู่ตดิต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6  

ถ.สขุสวสัดิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม   :  วาระที 6   พิจารณาอนมุตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563 

 

 

 

 

สงิทส่ีงมาด้วย  5 



 

  

2. นายเลศิ  นิตยธ์ีรานนท ์  

อายุ     : 58 ปี 

ตาํแหน่ง     : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

       

การศึกษา     : Master of Business Administration (International Business) 

                                                                         University of Southern, California, U.S.A 

     : Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied  

      Mechanical University of Pennsylvania, U.S.A 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) จาํนวน 1 หลกัสตูร 

      Director Accreditation Program รุน่ที 35/2005 

 

ประสบการณท์าํงาน (ในช่วง 5 ปี)         : 2548 –ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

     : 2527 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอรด์ อินเตอรเ์ทรด จาํกดั 

 

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งในบริษทั  : กรรมการอิสระ   3 ปี 

      กรรมการบริษัท  3 ปี 

วันทไีดรั้บการแตง่ตงัเป็นกรรมการบริษัท   

และกรรมการอสิระ    : 27 กรกฎาคม 2560 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี   : คณะกรรมการ  4/4 ครงั (คดิเป็น 100%) 

การถอืหุน้ในบริษทั    : ไม่ม ี (คดิเป็น 0% ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสยีงทงัหมด) 

(รวมคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) 

 

ทอียู่ตดิต่อ   :  บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6  

ถ.สขุสวสัดิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม   :  วาระที 6   พิจารณาอนมุตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ข้อบังคับของบริษัทในสว่นทเีกยีวกบัการประชุมผู้ถือหุน้  

หมวดท ี5  คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 21. ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการทีจะ

แบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัส่วนหนงึในสามกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี

แรก และปีทีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนัใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอยู่

ในตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

หมวดท ี6  การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี (4) เดือนนบัแต่

วนัสินสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดหรือผู้

ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซงึมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดไดเ้ขา้ชือ

กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการที

ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 

1 เดือนนบัแต่วนัทีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรอืงทีจะเสนอต่อทีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอ

เพอืทราบ เพืออนมุตัิ หรือเพือพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าวและ จัดส่งใหผู้ถ้ือ

หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผู้ถือหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอนัเป็น    

ทีตงัของสาํนกังานใหญ่ หรือทีอืนใดก็ตาม แลว้แต่คณะกรรมการจะกาํหนด 
 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทังหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของหุน้ที

จาํหน่ายไดท้งัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผูถ้ือหุน้ครงัใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนงึชวัโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมา

เขา้รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนังสือ

นดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ทงันี หุน้ทีบรษัิทเป็นเจา้ของหุน้เองนนั   ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชมุผูถื้อหุน้ 
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 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนงัเป็นประธานทีประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ใหที้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึง

ซงึไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในทีประชุม 
 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืนซึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออก

เสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัทีและลายมือชือของผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะ และเป็นไปตาม

แบบทีนายทะเบียนกาํหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผู้ทีประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที

ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
 

ขอ้ 42. มติของทีประชมุผูถ้ือหุน้นนั ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกหนงึเสียงเป็นเสียงชขีาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้

ถือหุน้ซงึมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจาํหน่ายจ่ายโอนกิจการทังหมดหรือบางส่วนทีสาํคัญของบริษัทให้แก่

บคุคลอืน 

(ข) การซอืหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอืนหรือบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือ    

บางส่วนทีสาํคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรือการรวม

กิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพมิหรอืลดทนุของบรษิทั 

(ฉ) การออกหุน้บรุมิสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูม้ีประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุน้หรอืหุน้กู ้หรือหลกัทรพัยอื์นใด ทีอาจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิทักบับรษิัทอนื 
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี 

  ( ) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงผลการดาํเนินการของบรษัิทในรอบปีทีผ่านมา 

  ( ) พจิารณาและอนมุตัิงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุของรอบปีบญัชีทีผ่านมา 

  ( ) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

  ( ) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

  ( ) แต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

  ( ) กิจการอืน ๆ 

 

 



 

  

 

แผนที หอ้งประชุมสุรศักดิ  ชนั , โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร  

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 
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แบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) 

วันท ี24 กรกฎาคม 2563 

 

เรยีน  เลขานกุารบรษิัท บรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัทท์ีสามารถติดตอ่ได.้............................... 

(  ) ผูถ้ือหุน้ บรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

(  ) ผูร้บัมอบฉนัทะจาก ................................................. ซงึเป็นผูถื้อหุน้ บรษัิท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)  

      (แนบสาํเนาเอกสารมอบฉนัทะ สงิทสีง่มาดว้ย ) 

โดยถือหลกัทรพัยจ์าํนวนทงัสนิรวม .................................................หุน้ ประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ในวนัศกุรท์ ี24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุสรุศกัดิ 1 ชนั 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขที 

33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

ลงชือ...........................................ผูป้ระสงคเ์ขา้ประชมุ 

 

หมายเหต ุ

1) โปรดมาแสดงตนในวนัประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเรมิการประชมุ มิฉะนนั บรษัิทอาจมีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรทนีงั 

ททีา่นสาํรองไวใ้หก้บัผูถื้อหุน้ทา่นอืน 

2) เมอืกรอกรายละเอยีดขา้งตน้ เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่กลบัมายงับรษัิทภายในวนัที 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. 

- โทรสาร หมายเลข 0-2673-9579 

- จดหมายอเิล็กทรอนิกสท์ี ird@lohakit.co.th 

 

เลขานกุารบรษิัท 

โทรศพัท ์0-2673-9559 ต่อ 210 

สิงทส่ีงมาด้วย  


