มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563
ในการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา

(COVID-19)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนัก ในสุขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิ
ตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี
1. ขอให้ผู้ถอื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพือเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถกรอกข้อความใน
หนังสือมอบฉันทะ (สิงทีส่งมาด้วยลําดับที ) ให้กรรมการอิสระของบริษัท ออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที
อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้อง - ชัน ถ.สาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยให้
ถึงบริษัท ก่อนวันที กรกฎาคม 2563
2. กรณีผู้ถอื หุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เนืองจากจํานวนทีนังห้องประชุมมีจาํ กัด สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความ
ร่วมมือโปรดแจ้งความประสงค์ทจะเข้
ี าร่วมประชุมให้บริษัททราบตาม แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563 (สิงทีส่งมาด้วย ) เป็ นการล่วงหน้า ตังแต่วนั ที กรกฎาคมถึง กรกฎาคม
และส่งกลับบริษัท โดยช่องทาง ดังนี
- E-mail : ird@lohakit.co.th
- โทรสาร - และในวันประชุม โปรดมาลงทะเบียน ณ สถานทีประชุม ล่วงหน้าอย่างน้อย

นาที

ทังนี หากไม่ได้ลงทะเบียน เมือทีนังทีจัดให้เต็มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพืนทีการประชุมได้ และให้ใช้วิธีมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

เพือลดความเสียงของการแพร่กระจายของเชือไวรัส COVID-19
บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานทีจัดการประชุม
สถานทีประชุมมีาเนิ
ทนัี นงจํการจั
ากัด ดหากเต็
ว จะไม่ษสัทามารถเข้
าพืนนทีและลดโอกาสเสี
การประชุมได้อีก ยงจากการแพร่ระบาดของ
3.- แนวทางการดํ
ประชุมมแล้
ของบริ
เพือป้ องกั
COVID-19
-

3. แนวทางการดําเนินการจัดประชุมของบริษัทเพือป้ องกันและลดโอกาสความเสียงต่อการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ดังนี
3.1 บริษัทจะจัดให้มีจดุ คัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม
ในกรณีทีตรวจพบผูท้ ีมีอาการไข้ หรืออาการอย่างใดอย่างหนึง ของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บ
คอ จาม มีนามู
ํ ก เป็ นต้น หรือมีความเสียงทีจะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่
อนุ ญาตให้เข้าร่วมประชุม
ทังนี กรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม
แทน
3.2 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอืนๆ จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3.3 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นงโดยมี
ั
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที
เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดทีนังโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอย่างน้อย 1 เมตร ซึงจะทําให้จาํ นวนทีนังมี
จํานวนจํากัด โดยจะสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้ประมาณ 0 ทีนัง และไม่สามารถ
เพิมเติมทีนังได้อกี เนืองจากไม่สามารถให้คนจํานวนมากมารวมอยู่ในสถานทีเดียวกันเป็ นเวลานานได้
3.4 บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุม นังตามทีบริษัทกําหนดไว้ เพือประโยชน์ใน
การติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน และเมือทีนังทีจัดให้เต็มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่สามารถ
เข้าพืนทีการประชุมเพิมเติม ได้จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ทีเดินทางมาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้า
พืนทีการประชุมได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
3.5 บริษัทขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเข้าร่วม
ประชุม
3.6 เพือลดความเสียงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทีประสงค์จะสอบถามในทีประชุม ขอให้สง่ คําถามให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษัท เพือจัดส่งคําถามแก่ประธานในที
ประชุมต่อไป
3.7 บริษัทงดบริการของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหาร ในบริเวณสถานทีจัดการ
ประชุมโดยเด็ดขาด เพือลดการสัมผัสและลดความเสียงของการแพร่กระจายของเชือไวรัส
3.8 บริษัทงดแจกรายงานประจําปี
และเอกสารอืนๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุมเพือลดการสัมผัสสิงของ
ร่วมกับผูอ้ นื และเพือความปลอดภัยและสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่าน
3.9 หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลงไป หรือมีขอ้ กําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับการจัดประชุมผู้
ถือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้ทา่ นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lohakit.co.th)

**งดแจกของชําร่วย**
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
66/1 หมู่ที 6 ถนนสุขสวัสดิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ (662) 673-9559 โทรสาร (662) 673-9579 www.lohakit.co.th
ทะเบียนเลขที 0107548000315

วันที 23 มิถนุ ายน 2563
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

สิงทีส่งมาด้วย

(1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
(2) รายงานประจํา ปี 2562 พร้อ มงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ งบแสดงการ
เปลี ยนแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น และงบกระแสเงิน สด สํา หรับ ปี สิ นสุด วัน ที 31 มี น าคม 2563
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
(3) ข้อมูลเบืองต้นของผูท้ ีจะได้รบั การแต่งตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบสําหรับ
วาระที 5)
(4) หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานทีต้องใช้เพือเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
(5) รายละเอียดของกรรมการอิสระ
(6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(7) แผนทีสถานทีจัดประชุม
(8) แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 24 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ 1 ชัน 11, โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
วาระที

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
รายละเอียดทัวไป
การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2562 ได้จั ด ขึ นเมื อวั น ที 25 กรกฎาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม (สิงทีส่งมาด้วย) (1)
ความเห็นคณะกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้
บันทึกถูกต้องเป็ นจริง ตามสิงทีส่งมาด้วย (1) จึง
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดทัวไป
รายงานผลการดํา เนิน งานของบริษั ท ในรอบปี สิ นสุ ด วัน ที 31 มี น าคม 2563 ปรากฏอยู่ ใ น
รายงานประจําปี ทีได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 ดังปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562 ตามสิงทีส่งมาด้วย (2)

การลงมติ เนืองจากเป็นวาระเพือรับทราบ จึงไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนน
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจําปี สินสุดวันที
31 มีนาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายละเอียดทัวไป
งบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี ซึงได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้น อนุม ัติ ง บการเงิ น ซึ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงิน
สด ประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ตามสิงทีส่งมาด้วย (2)
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 4

พิจารณาเรืองเงินปั นผล
รายละเอียดทัวไป
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ข้ อ 48 กํา หนดว่ า บริ ษั ท จะต้ อ งจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี ส่ ว นหนึ งไว้ เ ป็ นทุ น สํ า รอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2563 บริษัทมี ทุน จดทะเบีย น 383,000,000 บาท และมี ทุน สํารองตาม
กฎหมายจํานวน 38,300,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงตรงตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเพิมเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงิน
ได้นิติ บุค คล แต่ บริษัทอาจกําหนดให้ก ารจ่ายเงินปั นผลมีอัตราน้อยกว่าที กําหนดข้างต้นได้
หากบริษทั มีความจําเป็ นทีจะต้องนําเงินกําไรสุทธิจาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพือขยายการดําเนินงาน
ของบริษัท ทังนีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษัท
มีก าํ ไรจํานวน 88,585,662 บาท เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.22
บาท (ยี สิบ สองสตางค์) หัก ด้วยเงิน ปั นผลระหว่ า งกาลที จ่ า ย
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ไปแล้วจํานวน 0.12 บาท เป็ น เงิ น 45,960,000
บาท คงเหลือเงิ นปั น ผลทีต้องจ่ายเพิมเติม ให้ผู้ถือหุ้นอี ก หุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็ นเงิน 38,300,000 บาท (สามสิบแปด
ล้านสามแสนบาท) โดยบริษั ทกําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นที มี สิท ธิ
ได้รบั เงินปั นผลในวันที 12 มิถุนายน 2563 (Record Date) และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที 10 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ
ผู้ถื อหุ้นประเภทบุ ค คลธรรมดาสามารถขอเครดิ ต ภาษี เงินปั น
ผลได้ เนืองจากบริษัทได้เสียภาษี ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ของ
กําไรสุทธิ ดังนัน เครดิตภาษี เงินปั นผล = 20/80
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลปี 2561 – 2562 มีดงั นี
รายการ
ปี 2561
กําไรสุทธิสาํ หรับปี (บาท)
142,910,235
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (บาท)
142,809,411
กันเงินสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.37
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
0.19
- เงินปั นผลงวด เดือนหลัง (บาท/หุน้ )
0.18
จํานวนหุน้ (หุน้ )
383,000,000
รวมเงินปันผลจ่ายทังสิน (บาท)
141,710,000
อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)
99.23

ปี 2562
89,012,981
88,585,662
0.22
0.12
0.10
383,000,000
84,260,000
95.12

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
รายละเอียดทัวไป
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ข้อ 21 กํา หนดว่ าในการประชุม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครัง จะต้อ งมี ก รรมการที ต้อ งออกจาก
ตําแหน่ งเป็ น จํา นวนหนึงในสามของจํา นวนกรรมการทังหมด กรรมการที จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบั ฉลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึงในปี 2563 นี มีกรรมการทีต้อง
ออกตามวาระ 3 คน ดังนี
รายชือ
( ) นายวันชัย อําพึงอาตม์

( ) นายอนุรุธ
( ) นายเลิศ

ว่องวานิช
นิตย์ธีรานนท์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมก าร, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรร
หาฯ
กรรมการ, กรรมการอิสระ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
อิสระ และกรรมการสรรหาฯ

สําหรับ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 นี กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วน
น้อยสามารถเสนอชือบุคคลเพือการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการได้เป็ นการล่วงหน้า ระหว่าง
วันที 3 เมษายน 2563 ถึงวันที 7 พฤษภาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดแจ้งความจํานงในเรืองดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ
5.1
คณะกรรมการที ไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ได้ร่ว มกัน พิจ ารณาและเห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุ้นพิจารณาเลื อกตัง นายวันชัย อําพึงอาตม์, นายอนุรุธ ว่อ งวานิช และ นายเลิ ศ
นิตย์ธีรานนท์ ซึงพ้น จากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่แ ละดํารง
ตําแหน่งตามเดิม
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการ
บริษทั แล้วว่า มีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
ทังนีรายละเอียดเกียวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ปรากฏตามสิง
ทีส่งมาด้วย (3)
อนึง ข้อบังคับของบริษัทได้ก าํ หนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการบริษัทเป็ น
แบบการใช้เสียงข้างมาก

5.2

เห็นสมควรกําหนดอํานาจกรรมการซึงมี อาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท ไว้ค งเดิม ดังนี
“นายประสาน อัค รพงศ์พิ ศัก ดิ , นายสมนึ ก ธนะสาร, นายวิ ท วัส อัค รพงศ์พิศั ก ดิ
กรรมการสองในสามคนนี ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563
รายละเอียดทัวไป
ตามข้อบังคับบริษทั ข้อที 35 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย
ประชุ ม บํา เหน็ จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ต อบแทนในลัก ษณะอืนตามข้อบังคั บ หรื อ ตามที
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ
เพือให้คณะกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และเป็ นธรรม คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการเพื อพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนโดย
พิจารณาหน้าที บทบาท และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึง
การขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2563 ไว้ตามตารางท้ายนี โดยกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั เบียประชุม
คณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และเห็น ว่าทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ ควรอนุมัติใ ห้
จั ด สรรค่ า ตอบแทนกรรมการ สํ า หรั บ ปี 2563 ซึ งข้ อ มู ล
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 - 2563 มีดงั นี
ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ (ต่อครัง)
30,000
30,000
30,000
- กรรมการ (ต่อครัง)
20,000
20,000
20,000
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครัง)
30,000
30,000
30,000
- กรรมการ (ต่อครัง)
20,000
20,000
20,000
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน (ต่อครัง)
30,000
30,000
30,000
- กรรมการ (ต่อครัง)
20,000
20,000
20,000
โบนัส
-

(มอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรร)
* กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ

การลงมติ วาระนี ต้องผ่า นมติ อนุมัติด ้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ย ง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2563
รายละเอียดทัวไป
ตามพระราชบัญ ญัติบริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43
กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
นอกจากนี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 75/2561 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที
ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 14) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าทีมาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตังผูส้ อบ
บัญชีรายนันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชี ติดต่อกัน
โดยผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนืองมาเป็ นเวลา 32 ปี
นอกจากนี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รบั การเสนอชือเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 ของ
บริษทั ย่อยด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าทีประชุม ผูถ้ ื อหุน้ ควรอนุมัติแต่งตังผู้สอบ
บัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังมีรายชื อต่อไปนี เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2563 โดยให้ผูส้ อบบัญชี คนใด
คนหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนปี ละ 1,170,000 บาท

ชือผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ทะเบียนเลขที

(1) นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
(2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
(3) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
(4) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิรกิ ลุ

4496
3972
5872
4807

จํานวนปี ทีเป็ น
ผูส้ อบของบริษทั
3
-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(1) ผูส้ อบบัญชีทีเสนอแต่งตังข้างต้นนันมีความเป็ นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้
เสี ย ในลัก ษณะอื นใดกับ บริษั ท ผู้บริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ทีเกี ยวข้อ งกับ บุ ค คล
ดังกล่าวแต่อย่างใดทังสิน
(2) ผูส้ อบบัญชี ทีเสนอแต่งตังข้างต้นนันได้รับความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน ก.ล.ต. ให้สอบ
บัญชีบริษทั จดทะเบียนได้

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผูส้ อบปี 2561 – 2563 มีดงั นี
ปี
2561
2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าบริการอืนๆ(Non-Audit Fee)

1,170,000 บาท 1,170,000 บาท
-

2563
1,170,000 บาท
-

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 8

เรืองอืนๆ (ถ้ามี)

บริษัทกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที
12 มิถนุ ายน 2563 (Record Date)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้
. นายวันชัย อําพึงอาตม์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
หรือ บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
อนึงบริษัทได้จดั เตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนีแล้ว โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิงทีส่งมาด้วย (4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขอความร่วมมือส่งมอบหนังสื อมอบฉันทะนี
กลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพือความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยืนหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผูท้ ีประธานกําหนด ณ ทีประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิ ดลงทะเบียน ตังแต่
เวลา 12.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย อําพึงอาตม์)
ประธานกรรมการ
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่ งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
ของ
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 12 (อาคารจอดรถ) เลขที 43 อาคารไทย
ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุคนธา เกษมสุข ผูด้ าํ เนินการประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) โดยแจ้งต่อที ประชุมว่า ในการประชุมครังนีมีผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 74 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 257,641,279 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.2693 ของจํานวนหุน้ ที
จําหน่ายได้ทงหมด
ั
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท และได้แนะนําผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนี
กรรมการของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม
1.

นายวันชัย อําพึงอาตม์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ ดั การ
3.
นายธีระ ณ วังขนาย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.
นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.
นายอนุรุธ ว่องวานิช
กรรมการ
6.
นายสมนึก ธนะสาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
7.
นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษัทฯ ทังหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็ นสัดส่วน 100%
กรรมการของบริษัททีไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ผู้สอบบัญชีทเข้
ี าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
นางสาวภวดี สังขะวัฒนะ
นางสาวพริม วชรประภา
นางสาวปัทมา วันประสิทธิพร

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

ทีปรึกษากฎหมายทีเข้าร่วมประชุม
1.
นางนิตยา เกียรติเสรีกลุ
2.
นางสาววัศยา เอียมวิจารณ์
3.
นางสาวพัลลภา แซ่ลอ้

บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด
บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด

นางสาวสุคนธา เกษมสุข ได้ชีแจงวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี
วิธีนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที
ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับ
จํานวนหุน้ ทีตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้บตั รลงคะแนนทีผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน
การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ
วาระเท่านัน โดยการยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีไปเก็บบัตรลงคะแนนและนําคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว
มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน ๆ
ทังนีหากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรืองการลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าทีประชุม
ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ิในวาระนัน ๆ สําหรับบัตรลงคะแนนใดทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี จะถื อว่าเป็ นบัตรเสีย และไม่
นํามานับเป็ นคะแนนเสียง
(1) กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน
(2) กรณีมีผลู้ งคะแนนไม่ทาํ เครืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
(3) กรณี บตั รลงคะแนนทําเครืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผูม้ อบฉันทะ
เป็ นคัสโตเดียนทีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นได้
(4) กรณีบตั รลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผูล้ งคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
สําหรับระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท้ ีเห็นด้วยทังหมด ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ลงคะแนนอย่างใด ๆ
จะถือว่าเห็นด้วย สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิได้โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที
ทังนี ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับวาระนัน ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ทีต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ง ชือ นามสกุล ให้ทีประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดง
ความเห็นด้วยทุกครัง
บริษทั จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านคืน เมือเสร็จสินการประชุมเพือใช้เป็ นหลักฐาน
ผูด้ าํ เนินการประชุมสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามเกียวกับวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่า
มีผใู้ ดซักถาม จึงเชิญประธานฯ ทีประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
จากนัน ประธานฯ แจ้งว่าขณะนีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมครบเป็ นองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมเริมพิจารณาเรือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามลําดับดังต่อไปนี

วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2561

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่า บริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ซึงประชุม
ไปแล้วเมือวันที 26 กรกฎาคม 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนัน จึงขอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ด
ซักถาม จากนันประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2561
ตามทีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี
 เห็นด้วย 257,736,579 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้า ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 257,736,579 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสี ยง 0 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

ประธานแจ้งต่อที ประชุมว่ าบริษัท ได้นาํ ส่ งหนังสื อรายงานประจํา ปี 2561 ให้ผู้ถื อหุ้น ทุ กท่ านทราบ
ล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ทีประชุมรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ รายงานต่อทีประชุมเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุด
วันที 31 มีนาคม 2562 ดังนี
รายได้รวม: บริษัทมียอดรายได้รวม 3,319.23 ล้านบาท ลดลง 2.6 % เมือเทียบกับปี ก่อน โดยด้าน
ปริมาณลดลง 1.2 % และด้านราคาลดลง 1.4 % เมือเทียบกับปี ก่อน
กําไรขันต้น: บริษัทมีกาํ ไรขันต้นของบริษัท 411.43 ล้านบาท คิดเป็ น 12.5 % ของยอดขาย ลดลง
1.8 % เมือเทียบกับปี ก่อน
เมือเทียบกับปี ก่อน

กําไรสุทธิ: กําไรสุทธิของบริษัท 143.59 ล้านบาท คิดเป็ น 4.4 % ของยอดขาย ลดลงประมาณ 1.8 %
กําไรต่อหุ้น: บริษทั มีกาํ ไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.37 บาท / หุน้

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) = 6.10 %
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) = 9.85 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง = 2.69 เท่า
อัตราส่วนหนีสิน/ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E RATIO) อยู่ที 0.41 เท่า
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะหรือไม่
มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคําถาม ดังนี
นายประสิทธิ ลิมปวิทยกุล ผู้ถอื หุน้ สอบถามดังนี
- เพราะเหตุใดการส่งเอกสารเชิญประชุมผูถ้ ือหุน
้ ในปี นีจึงไม่มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ของ
บริษทั เพือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถอ่านก่อนเข้าร่วมการประชุม อีกทัง ผูถ้ ื อหุน้ ยังไม่สามารถเข้าดูได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัท จึงขอแนะนําว่าในปี ต่อไป ขอให้บริษัทจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
และจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ ชีแจงว่า บริษัทได้นาํ ส่งรายงานผลการดําเนินงานให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว และสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ รายใดไม่ได้รบั เอกสารอีกหรือไม่ เนื องจากข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเป็ น
ข้อผิดพลาดรายบุคคล บริษัทขอบคุณสําหรับคําชีแนะ ทังนี บริษัทขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและจะดําเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ตามที
เสนอ
วาระที 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้ และงบกระแสเงินสดประจําปี สินสุดวั นที 31 มีนาคม
2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานแจ้งต่อทีประชุมว่า บริษทั ได้นาํ ส่งงบการเงิน ซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่
มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคําถาม ดังนี
นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจากสามาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี
- ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมสําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 หมายเหตุ 10 เรือง
สินค้าคงเหลือ ในหน้า 17 ของหนังสือเชิญประชุม เกียวกับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีได้รบั ในปี 2561 2562 นัน บริษัทคาดว่าจะมีการปรับลดลงไปเรือย ๆ หรือไม่ และการปรับลดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไร
นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญ ชี ชี แจงว่า การปรับ ลดราคาทุ นให้เป็ นมู ลค่ าสุ ทธิ ที ได้รับ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 10 นัน โดยหลักการแล้วมาจากการประมาณค่าเผือสําหรับการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือ ซึงในเรืองนีบริษัทจะพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ในอนาคต หรือเรียกว่า มูลค่าสุทธิทีจะได้รบั ใน
อนาคต โดยพิจารณาถึงอายุและสภาพของสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทจะต้องตังสํารองเมือมีการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
ดังกล่าว สําหรับนโยบายหรือหลักการในการด้อยค่าของสินทรัพย์ ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 4.12
หน้า 9
จากนันประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ตามทีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี
 เห็นด้วย 257,777,801 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ที เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 257,777,801 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิจารณาเรืองเงินปั นผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ประธานกรรมการบริหาร รายงานให้ทีประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที 31 มีนาคม
2562 บริษัทมีกาํ ไรจํานวน 42,809,411 บาท เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.37 บาท ทังนี หักด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลทีจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วจํานวนหุน้ ละ 0.19 บาท ซึงเป็ น
จํานวนเงิน 72,770,000 บาท คงเหลือเงินปั นผลทีต้องจ่ายเพิมเติมให้ผถู้ ือหุน้ อีกหุน้ ละ 0.18 บาท เป็ นเงิน 68,940,000
บาท โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลในวันที 20 มิถนุ ายน 2562 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที 9 สิงหาคม 2562
ประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้บริษทั จ่ายเงินปันผลตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้วย 257,792,297 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผู้ถือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผูถ้ ื อหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 รวม 257,792,297 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสี ยง 0 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระและกําหนดอํานาจ
กรรมการ

ประธานแจ้งต่อ ที ประชุม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กําหนดว่าในการประชุมสามัญ ประจําปี ทุก ครัง จะต้องมี ก รรมการทีต้องออกจากตําแหน่งเป็ น
จํานวนหนึงในสามของจํา นวนกรรมการทังหมด กรรมการทีจะต้อ งออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที สอง ภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบั ฉลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ซึงในปี 2562 นี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระ 3 คน ดังนี
รายชือ
( ) นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ
( ) นายธีระ

ณ วังขนาย

( ) นายสมนึก

ธนะสาร

ตําแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 นี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถ
เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการได้เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที 3 เมษายน 2562 ถึงวันที 7 พฤษภาคม
2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษัท (www.lohakit.co.th) และระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดแจ้งความประสงค์ในเรืองดังกล่าว
ทังนี คณะกรรมการทีไม่มีส่วนได้เสียได้รว่ มกันพิจารณา และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถื อหุ้นพิจ ารณาแต่ งตัง นายประสาน อัครพงศ์พิศัก ดิ
นายธีระ ณ วังขนาย และ นายสมนึก ธนะสาร ซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่และดํารงตําแหน่ง
ตามเดิม ทังนีรายละเอียดเกียวกับ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย (3)
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะประการใดหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามี
ผูใ้ ดซักถาม จากนันประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดอํานาจ
กรรมการของบริษัท

ที ประชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากเลื อ กตั ง นายประสาน อัค รพงศ์พิ ศัก ดิ
นายธีระ ณ วังขนาย และ นายสมนึก ธนะสาร ซึงพ้นตํา แหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตํา แหน่งต่อไปอีกวาระหนึง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี
(1) นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ ดั การ
 เห็นด้วย 244,547,737 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 244,547,737 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 13,320,960 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(2) นายธีระ ณ วังขนาย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 เห็นด้วย 257,868,597 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(3) นายสมนึก ธนะสาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
 เห็นด้วย 257,868,697 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
สําหรับอํานาจกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม กล่าวคือ
“นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ นายสมนึก ธนะสาร นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ กรรมการสองในสามคน
นีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ” ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้วย 257,868,697 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 257,868,697 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายธีระ ณ วังขนาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ
ให้ทีประชุมพิจารณา
นายธีระ ณ วังขนาย ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที 35 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน เบียประชุม บําเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้อบังคับหรือ
ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ
เพื อให้ค ณะกรรมการได้รับ ค่ าตอบแทนอย่ างเหมาะสม และเป็ น ธรรม คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการเพื อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที บทบาท
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา ประสบการณ์ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัท จึงได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ไว้ตามตารางแนบท้ายทีได้ส่งพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั เบียประชุมคณะกรรมการ ดังนี
(1)
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ จํานวน 30,000 บาท ต่อครัง
- กรรมการ จํานวน 20,000 บาท ต่อคน/ครัง
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั จะไม่ได้รบั ค่าเบียประชุมนี

(2)

ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 30,000 บาท ต่อครัง
- กรรมการตรวจสอบ จํานวน 20,000 บาท ต่อคน/ครัง
(3)
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 30,000 บาท ต่อครัง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 20,000 บาท ต่อคน/ครัง
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะหรือไม่
มีผถู้ ือหุน้ ซักถามและบริษัทได้ตอบคําถาม ดังนี
นายศราวุธ วชิรสุนทรพจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี
- บริษทั จัดประชุมคณะกรรมการเป็นจํานวนกีครังต่อปี
นายวันชัย อําพึงอาตม์ ชีแจงว่า บริษั ทจัดประชุมคณะกรรมการ ปี ละ 4 ครัง ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปี ละ 4 ครัง และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี ละ 2 ครัง
ว่าที ร.ต. ชาติชาย วังศิริไพศาล ผู้ถอื หุ้น สอบถามดังนี
- บริษัทชี แจงว่ากรรมการไม่มีสิทธิได้รบั โบนัส แต่ดว้ ยสาเหตุใดจึงมีการระบุเรืองโบนัส 4,000,000
บาท ในตารางค่าตอบแทนกรรมการ ซึงระบุว่ามอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรร
นายวันชัย อําพึงอาตม์ ชีแจงว่า โบนัส 4,000,000 บาท ซึงมอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ ัดสรร
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลของปี 2560 ซึงเป็ นข้อมูลทีบริษัทนํามาเปรียบเทียบ 3 ปี ซึงบัจจุบนั กรรมการไม่มีสิทธิได้รบั โบนัสแล้ว
- เนืองจากกําไรของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการมีอตั ราเท่าเดิมทุกปี หากผล
ประกอบการของบริษัทยังไม่ดีขึน ผูถ้ ือหุน้ เสนอให้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลง น่าจะเป็ นการเหมาะสมและ
เป็ นธรรมยิงขึน
นายวันชัย อําพึงอาตม์ ชีแจงว่า บริษัทจะนําความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
จากนันประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติ
ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดทีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้วย 257,786,428 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9612 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผู้ถือหุน้ ทีเข้า ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสี ยง 100,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0388 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผู้ถือหุน้ ทีเข้า ร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 257,886,428 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ื อหุ้นทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562
ประธานชี แจงต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 43 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน นอกจากนี ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 75/2561 เรืองหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ด เผยข้อมูล
เกี ยวกับ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ น งานของบริษัท ที ออกหลัก ทรัพย์ (ฉบับที 14) กําหนดให้บ ริษัท จัดให้มี ก าร
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าทีมาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ
แต่ งตังผูส้ อบบัญชีรายนันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ตรวจสอบบัญชีต่อเนืองมาเป็ นเวลา 31 ปี นอกจากนี บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ได้รบั การเสนอชือเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย
คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าที ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ควร
อนุมตั ิแต่งตัง
1)
นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4496
2)
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 3972
3)
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5872
4)
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิรกิ ลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4807
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 โดยคนใดคนหนึงเป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีปีละ 1,170,000
บาท ซึงค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นมูลค่าเท่ากับปี ก่อน
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะหรือไม่
มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคําถาม ดังนี
ว่าที ร.ต.ชาติชาย วังศิริไพศาล ผู้ถอื หุน้ สอบถาม นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ ดังนี
- เนืองจากมีข่าวเกียวกับ พนักงานของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทจด
ทะเบียนทีเป็ นลูกค้าของสํานักงาน อีวาย จนถูกลงโทษจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) เพราะเหตุใดบริษัทจึงยังพิจารณาคัดเลือกให้สาํ นักงาน อีวาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562
นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ ชี แจงว่า บริษัทยังคงคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก สํานักงาน อีวาย เป็ นผูส้ อบบัญชี
เนืองจากสํานักงาน อีวาย เป็ นสํานักงานทีน่าเชือถือและมีชือเสียง อีกทังทางสํานักงาน อีวาย มีหนังสือมาชีแจงเกียวกับ
เรืองทีเกิดขึนต่อบริษัทแล้ว
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ชีแจงเพิมเติมว่า หลังจากมีข่าวของเหตุการดังกล่าวลงในสือหนังสือพิมพ์
แล้ว สํานักงาน อีวาย ได้มี การส่งหนังสือถึงบริษัทภายใน 3 – 4 วัน เพือชีแจงถึงสิงที เกิดขึน และมาตรการการป้องกัน
ต่าง ๆ ของสํานักงาน ทังนีสํานักงาน อีวาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทมาเป็ นเวลากว่า 31 ปี แล้ว และเหตุผลหนึงทีบริษัท
เลือกสํานักงาน อีวาย เนืองจากเป็ นสํานักงานทีมีความละเอียด มีมาตรฐาน และเป็ นบริษัทชันนําทีเป็ นทีรู จ้ ัก บริษัทจึงมอง
ว่า เมือสํานักงาน อีวาย มีคาํ อธิบายในเรืองดังกล่าวต่อบริษัทโดยชัดเจนแล้ว ซึงเป็ นเรืองทียอมรับได้ นอกจากนี ทางบริษัท
ได้ศกึ ษาและตรวจสอบในเรืองดังกล่าว พร้อมกับร่วมหารือกับคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง
เห็นว่าคําอธิบายและหนังสือชี แจงดังกล่าวเพียงพอต่อการพิจารณาแต่งตังสํานักงาน อีวาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ต่อไป

- เพราะเหตุใดบริษัทจึงยังคงพิจารณาให้ค่าตอบแทนต่อบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในอัตราเท่า
เดิมต่อเนืองกันเป็ นระยะเวลา 3 ปี ทังทีผลประกอบการของบริษัทลดลง และผูถ้ ือหุน้ ได้รบั เงินปั นผลน้อยลง จึงขอเสนอให้
บริษทั พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบริษัท
นายวันชัย อําพึงอาตม์ ชีแจงว่า บริษัทจะนําความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
จากนันประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติ
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตังผูส้ อบบัญชี โดยกําหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีปีละ 1,170,000 บาท ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี
 เห็นด้วย 257,921,035 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผู้ถือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้า ร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 รวม 257,921,035 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 งดออกเสี ยง 0 เสีย ง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
 บัตรเสีย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ - ของจํา นวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า ร่วมประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที 8

พิจารณาเรืองอืน ๆ
ประธานสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด จะซักถามหรือให้ขอ้ เสนอแนะหรือไม่
มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม และบริษัทฯ ได้ตอบคําถาม ดังนี

นายวีรศักดิ สหชัยเสรี ผู้ถอื หุน้ สอบถามดังนี
- เท่าทีทราบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นโลหะแปรรู ป จึงอยากทราบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด
(Market Share) ในตลาดไทยประมาณร้อยละเท่าใด และ เนืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั ราคาโลหะในประเทศจีนลดลง
มาก บริษัทจะได้รบั ผลกระทบอย่างไรบ้างจากสถานการณ์ดงั กล่าว
นายประสาน อัค รพงศ์พิ ศัก ดิ ชี แจงว่ า เนื องจากธุร กิจของบริ ษั ทเป็ น การซือโลหะ เช่ น สเตนเลส
อลูมิเนียม หรือ ทองแดง เพือนํามาให้บริการตัดตามขนาดและรูปแบบทีลูกค้าค้ากําหนด ซึงเป็ นเรืองของการบริหารจัดการ
เรืองห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) กล่าวคือลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องสต๊อคสินค้าไว้เลย โดยบริษัทขายสินค้าให้กิจการยาน
ยนต์ ประมาณร้อ ยละ 50 ของรายได้ ทีเหลือประมาณร้อยละ 20 เป็ นกิจการเครืองใช้ไฟฟ้า ประมาณกว่าร้อยละ 10 เป็ น
กิจการก่อสร้าง รวมถึงมีกิจการอาหารอยู่บางส่วน นอกจากนีส่วนทีเหลือประมาณกว่าร้อยละ 10 เป็ นกิจการค้าส่ง ดังนัน
จึงตอบได้ยากว่าส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของบริษัทมีประมาณร้อยละเท่าใด เนืองจากลูกค้าของบริษัท เช่น
ลูกค้ากิจการเครืองใช้ไฟฟ้า จะซือวัตถุดิบจากหลายแหล่ง รวมถึงการนําเข้าจากต่างประเทศด้วย เพื อเป็ นการกระจาย
ความเสียง เพือไม่ให้มีผจู้ ดั จําหน่ายรายใดรายหนึงเป็ นผูจ้ ัดจําหน่ายหลัก บริษัทสามารถจัดแบ่งได้เพียงว่ากิจการยานยนต์
เป็ นสัดส่วนรายได้เกือบร้อยละ 50 ของรายได้หลักของบริษทั

สําหรับคําถามเรืองราคาโลหะในประเทศจีนทีลดลงนัน ผูผ้ ลิตในประเทศไทยมีการนําเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนน้อยกว่าการซือวัตถุดิบจากผูจ้ ัดจําหน่ายภายในประเทศไทย ยกตัวอย่ างเช่น
บริษัทผลิตเครืองซักผ้า จะนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศร้อยละ 30 และซือจากภายในประเทศไทยร้อยละ 70 เนืองจาก
เมือซือวัตถุดิบจากภายในประเทศ ผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งเก็บสต๊อคสินค้า เนื องจากบริษัทจะทําหน้าทีบริหารจัดการให้ทงหมด
ั
โดย
สามารถสังซื อได้เป็ น รายอาทิต ย์หรือรายวัน ก็ไ ด้ อีกทังมาตรฐานสินค้าจากประเทศจี น ยังไม่เป็ นทีน่ าไว้วางใจมากนัก
ยกเว้นผูผ้ ลิตบางรายทีใช้วตั ถุดิบจากประเทศจีนทังหมด โดยซือในเงือนไขทีว่า หากซือวัตถุดิบมาเท่าใด เมือใช้ผลิตสินค้า
แล้วเหลือจํานวนเท่าใดจะต้องส่งคืน และสังซือเข้ามาใหม่
นอกจากนี ในเรืองของการทุ่มตลาด แม้ประเทศไทยจะกําหนดภาษี เพือเป็ นมาตรการป้องกันการทุ่ม
ตลาดจากประเทศจีน (Anti-Dumping Tax) อย่างไรก็ตาม ยังปรากฎว่ามีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนผ่านทางประเทศ
อืน ๆ โดยปริมาณมากน้อยขึนอยู่กับแต่ละช่วงจังหวะ หากช่วงใดสถานการณ์ราคาตลาดในประเทศไทยไม่ดี ก็จะมีการ
นําเข้าจากประเทศจีนมากขึน แต่เนืองจากรายได้หลักของบริษัทมาจากกิจการยานยนต์ ผูผ้ ลิตยานยนต์ในประเทศไทยให้
ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบทีใช้ในการผลิตสินค้าสูงมาก จึงใช้วตั ถุดิบภายในประเทศ และนําเข้าจาก
ประเทศญีปุ่ น หรือเกาหลีเป็ นส่วนใหญ่
ในปัจจุบนั มีการแข่งขันทางการตลาดสูงในทุก ๆ ประเทศ และมีความเสรีมาก แม้ว่าจะยังไม่สามารถ
ซือขายทางออนไลน์ได้ แต่เนืองจากระบบการจัดการการส่งสินค้า (logistics) ในปั จจุบนั มีความสะดวกมาก ทําให้เกิดการ
แข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม ข้อดี คือ ทําให้ผูค้ ้ารายใหม่เกิดขึ นยาก เนืองจากลูก ค้าต้องการความเชื อมันในความน่าเชือถื อ
และความสามารถของผูจ้ ดั จําหน่าย ทังนี บริษัทได้ประกอบกิจการมาเป็ นเวลากว่า 30 ปี แล้ว จึงเป็นจุดแข็งของบริษัท
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีเพิงเข้าลงทุนถือหุน้ ของบริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ร่วมกิจกรรม Opportunity
Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจําทุก 3 เดือน โดยผูส้ นใจสามารถเข้าร่วมฟัง ซักถาม และหารือเรืองกิจการของบริษัท
ได้ ทังในห้องประชุมและทางออนไลน์ ซึงบริษัทสามารถตอบเกียวกับผลประกอบการของบริษัทในรอบ 3 เดือนทีผ่านมาได้
ทันที
นางสาวอชิดา ยงเมตวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชิดชนก เสรีเกียรติพงศ์ สอบถามดังนี
- รายได้ส่วนใหญ่ของบริษทั เกิดจากการขายสินค้าในประเทศหรือต่างประเทศ และคิดเป็ นอัตราส่วน
เท่าใด การทีค่าเงินบาทแข็งตัวมีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทอย่างไรบ้าง
- สงครามการค้า (Trade War) ในปั จจุบนั มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ชีแจงว่า สําหรับคําถามข้อแรก ตามทีได้กล่าวไว้ว่ารายได้หลักของบริษัท
ร้อยละ มาจากกิจการยานยนต์ รายได้ทีเหลือมาจากกิจการก่อสร้าง เครืองใช้ไฟฟ้า และในด้านอาหารทีอยู่ในอาคาร
ห้องชุด หรือศูนย์อาหารต่าง ๆ ทังหมดทีกล่าวมานีเป็ นการซือขายในประเทศเกือบทังสิน สินค้าทีส่งออกในต่างประเทศมี
จํานวนน้อยมาก สาเหตุเนืองจากบริษัทจะสเตนเลส และทําการแปรรู ปเป็ นชินส่วนเล็ก ๆ เพื อขายให้แก่ผผู้ ลิตสินค้า เช่น
เครืองซักผ้า หรือ หม้อหุงข้าว เพื อทีผู้ผลิตไม่ต้องนําเข้าวัตถุดิบ จากนันผูผ้ ลิ ตจะนําวัตถุดิบไปประกอบเป็ นสินค้า และ
ส่งออกสิ นค้าทีผลิตขายยังต่างประเทศด้วยตนเอง ดังนัน บริษัทจึงไม่ตอ้ งส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยตรง และ
เนืองจากในปั จจุบนั ในภูมิภาคอาเซียนมีโรงงานผลิตสเตนเลสเป็ นจํานวนมาก โอกาสในการส่งออกจึงแทบไม่มี และใน
สภานการณ์ปัจจุบนั มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ถึงเท่าตัว บริษัทจึงไม่มีความจําเป็ นต้องส่งออกเลย การทีเงินบาทแข็งเป็ น
ผลดีต่อบริษัท เนื องจากทําให้ตน้ ทุนราคาถูก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่เก็งกําไรจากราคาต้นทุน โดยจะคิด ราคา
สินค้าในอัตราแบบคงที (Fixed Rate) ทังหมด เพราะการทําการซือขายกับลูกค้าเป็ นการซือขายล่วงหน้า 1 – 2 เดือน

เหตุผลหลักเนื องจากลูกค้าไม่ตอ้ งการนําเข้าวัตถุดิบด้วยตนเอง ดังนัน บริษัทจึงแทบไม่มีส่วนได้เสีย จากการทีเงินบาท
แข็งตัวเลย
เกี ยวกับสงครามการค้า ในช่วงแรกบริษัทได้รบั ผลพลอยได้ โดยมี ลูกค้าหลายรายมาซื อสิ น ค้าจาก
บริษทั เพิมมากขึน เนืองจากไม่ซือสินค้าจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังบริษัทได้รบั ผลกระทบในด้านลบ เพราะ
กําลังซือน้อยลง และลูกค้าไม่กล้าซือของ ผลกระทบดังกล่าว เป็ นผลกระทบโดยรวมและส่งผลเสียต่อทุกฝ่ ายเป็ นวงกว้าง
แม้แต่คู่กรณีเอง ไม่ใช่กระทบเพียงแค่บริษัทเท่านัน ทังนี จากยอดขายทีลดลงในปี ทีผ่านมา บริษัทเห็นว่า หากไม่มีสงคราม
การค้า ผลประกอบการจะไม่แย่มากจนถึงระดับนี นอกจากนียังเห็นได้ว่าการส่งออกของประเทศไทยติดลบมา 4 - 5 เดือน
แล้ว ทังนี บริษัทต้องพิจารณาเป็ นภาพรวมใหญ่ หากลูกค้าของบริษัทขายสิ นค้าได้ไม่ดี ยอดขายสินค้าของบริษัทก็ไม่ดี
เช่นกัน เมือพิจารณาแต่ละกิจการแล้ว กิจการยานยนต์ในประเทศยังคงไปได้ดี แต่ในทางกลับกัน เครืองใช้ไฟฟ้ามียอดขาย
ทีไม่ดี และกิจการก่อสร้างมีการชะลอลง แม้จะมีการก่อสร้างอาคารชุดโครงการใหม่เป็ นจํานวนมากก็ตาม
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถอื หุ้น สอบถามดังนี
- จากทีผูบ้ ริหารกล่าวมาข้างต้น บริษัทจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บา้ ง ลักษณะธุรกิจของ
บริษทั เป็ นรับจ้างผลิต (OEM) ใช่หรือไม่
นายประสาน อัค รพงศ์พิ ศัก ดิ ชี แจงว่ า บริษัท ไม่ไ ด้เป็ น ผู้ผลิ ต แต่ เป็ นผู้จัด หาวัต ถุดิ บ ให้แ ก่ ลูก ค้า
กล่าวคือ ลูกค้าผูผ้ ลิตไมโครเวฟจะซือโลหะมาตัดเป็ นชินส่วนเล็ก ๆ เองโดยตรง โดยต้องซือมาเก็บในคลังสินค้าเป็ นจํานวน
มาก บริษัทจึงรับเป็ นผูด้ าํ เนินการดังกล่าวให้ และส่งให้ผผู้ ลิตไม่โครเวฟแต่ละราย ดังนัน หากลูกค้าขายสินค้าไม่ได้ บริษัท
ก็ไม่สามารถขายสินค้าได้เช่นเดียวกัน สําหรับการหาตลาดใหม่ ๆ นันไม่ใช่เรืองง่าย และบริษัทได้พิจารณาเรืองดังกล่าวมา
ตังแต่ 4 – 5 ปี ทีผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตาม สิงทีบริษัทสามารถทําได้ดีคือการบริหารจัดการต้นทุน โดยการลดความเสียงที
สําคัญในธุรกิจของบริษทั เมือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ หรือเรียกว่าหนีสูญ ซึงบริษัท
สามารถป้องกันและควบคุมหนีสูญได้ดีมาโดยตลอด โดยกําไรจากยอดขายอาจลดลง ทังนี สําหรับการส่งออกก็มีปัญหา
เรืองเงินบาทแข็งตัวเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวนันไม่ใช่เรืองทีเป็ นปั ญหาในระยะยาว และบริษัทยัคงเป็ นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ และกระจายไปในหลายธุรกิจ เช่น กิจการยานยนต์ ทียอดขายสูงขึนเรือย ๆ
นอกจากนี บริษัทไม่ได้เพิงเริมปรับตัวเมือเกิดภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมีก ารวางแผน และประเมินความ
เสียงอยู่เสมอ นับตังแต่บริษัทเริมจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน เมือมีปัญหาเกิดขึน บริษัทมีความมันใจว่าบริษัท
จะมีเงินสําหรับชําระหนี ต่าง ๆ มีเงินสําหรับดําเนินธุรกิจ และสินค้าของบริษัทมีการบริการและจัดการทีเหมาะสม ดังนัน
บริษทั มันใจว่าสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
- บริษทั จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิของบริษทั และเมือกําไรสุทธิของบริษัทลดลง ใน
วงการธุรกิจเดียวกันนี บริษัทอืน ๆ มีก ารปรับตัวอย่างไรบ้าง และบริษัทจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การลด
จํานวนคนงานและแทนทีด้วยเครืองจักร เป็ นต้น
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ชี แจงว่า บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิประจําปี ทังสิน โดยในส่วน
กําไรสะสมจะเก็บไว้เพือความมันคงทางสถานะการเงินของบริษัท และไม่เห็นด้วยกับการนํากําไรสะสมมาจ่ายเงินปั นผล
ในเรืองการลดจํานวนพนักงาน บริษัทเห็นว่าการลดจํานวนพนักงานไม่น่าจะเป็ นตัวแปรที สําคัญทีจะลดต้นทุนได้ พนักงาน
เป็ น ทรัพยากรที สําคัญ ของบริษัท เพราะบริษัท ขายบริการเป็ นส่ วนสํา คัญ เนื องจากต้องมี ก ารช่ วยลูก ค้า เก็ บ สิ นค้าใน
คลังสินค้า คัดเลือกผูจ้ ดั จําหน่าย จัดการผลิต และคัดคุณภาพ ไม่ใช่เพียงเป็ นการซือมาและขายไป โดยกลยุทธ์ของบริษัท
บริษทั จะใช้เงิดสดซือของทีถูกทีสุด และปล่อยวัตถุดิบออกไปในเวลาทีเหมาะสมทีสุด ในการจัดทําผลิตภัณฑ์อืนนัน ยังเป็ น

เรืองทีต้องใช้เวลา เนืองจากผลกระทบทางธุรกิจนีกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมเป็ นวงกว้าง การมีการหยุดชะงัก (deadlock)
ตํา และมีกระแสเงินสดทีดี ยังถื อเป็ นข้อดี และการขาดทุนนันเกิดขึนกับบริษัทได้ยาก บริษัทยังมีการจัดการทีดี โดยรู ว้ ่า
เมือใดควรซือสินค้าและขายออกไป และรูว้ ่าลูกค้าจะซือสินค้าในนช่วงเวลาใดเป็ นจํานวนมาก
- ในปี 2559 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ ประมาณ 0.26 บาทต่อหุน้ ในขณะนันสินค้าของประเทศจีนเข้ามาใน
ประเทศไทยแล้วหรือไม่ ในปี 2560 นันบริษทั ทํากําไรกลับมาได้ถงึ 0.46 บาทต่อหุน้ ในปี 2561 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิประมาณ
0.37 บาทต่อหุน้ และในปี ต่อไป บริษัทจะกลับไปเป็ นเหมือนในปี 2559 หรือไม่
นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ ชี แจงว่า ในปี 2560 นัน ผลประกอบการของบริษัทค่อนข้างผิดจากการ
คาดการณ์ เนืองจากมีโครงการถไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจรถยนต์ฟืนตัวอย่างมาก โดยไม่เกี ยวกับ
การเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนเลย อีกทัง การขึนลงของราคาวัตถุดิบก็มีผลด้วยเช่นกัน บริษัทเห็นว่า การลดลงของ
กําไรสุทธินัน ร้อยละ 1 มาจากเรืองของปริมาณการขายทีลดลง และอีกร้อยละ 1 มาจากราคาทีลดลง เนืองจากในปี นี
ราคาของสเตนเลสนันลดลงเป็ นอย่างมาก กว่าร้อยละ 15 – 20 โดยไม่เกียวกับการเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนเลย
เช่นกัน โดยในปี 2560 – 2561 เป็ นช่วงทีราคาสินค้าขึนสูง และมีลูกค้าซือสินค้าจํานวนมาก โดยแนวโน้มผลประกอบการ
ของบริษัทและกลุ่มลูกค้าของบริษัทนันสามารถดูไ ด้จาก ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ของประเทศไทย และสภาพเศรษฐกิจโลก ทังนี บริษัทมีการตืนตัวมากว่า 7 - 8 ปี แล้ว ตังแต่ช่วงทีผลประกอบการดี โดยมี
การวางแผนว่าจะดําเนินการอย่างไรในกรณีทีสินค้าขายได้ไม่ดี ดังนัน บริษัทมีวิธีการจัดการเพือป้องกันโดยตลอดมา
ประธานกล่าวปิ ดประชุมเมือเวลา 15.15 น.

ลงชือ...................................................ประธานทีประชุม
(นายวันชัย อําพึงอาตม์)

สิงทีส่ งมาด้ วย 2

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
ข้อมูลสําคัญทางการเงิน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย :
สําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม
2559

2560

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม

3,207.02

3,226.05

รายได้จากการขาย และบริการ

3,176.85

กําไรขันต้น
กําไรจากการดําเนินงาน

2562

2563*

3,407.57

3,319.23

2,775.93

3,199.82

3,376.19

3,293.90

2,756.44

318.19

426.22

482.22

411.43

328.75

173.83

279.67

341.41

253.50

159.52

97.69

176.56

208.19

143.59

86.95

2,217.41

2,271.46

2,362.03

2,345.53

2,118.54

678.66

655.42

677.43

679.12

483.41

1,538.75

1,616.04

1,684.60

1,666.41

1,635.13

ต่อหุ้นสามัญมูลค่าทีตราไว้ 1 บาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

3.51

3.70

3.84

3.77

3.70

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

0.26

0.46

0.54

0.37

0.23

เงินปั นผล ต่อหุน้ (บาท)

0.24

0.34

0.45

0.37

0.22

10.02%
3.05%
7.31%
4.24%
2.49
0.44

13.32%
5.47%
12.79%
7.87%
2.78
0.41

14.28%
6.11%
14.43%
8.99%
2.91
0.40

12.49%
4.33%
9.85%
6.10%
2.69
0.41

11.93%
3.13%
6.08%
3.90%
3.30
0.30

กําไรสุทธิ
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตรากําไรขันต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

2561

* 2563 –ประกาศราชกิจจานุเบกษา กําหนดอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ได้รบั ค่าชดเชย
ค่าจ้าง อัตราสุดท้าย การเปลียนแปลงดังกล่าวได้ปรับปรุงใหม่ในผลประโยชน์หลังออกจากงาน

วันของอัตรา

ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 -2563

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

211,322,854

314,319,132

69,421,626

91,751,838

เงินลงทุนชัวคราว

8

107,032,279

4,380,304

-

-

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

9

542,310,563

673,050,945

284,939,103

325,829,569

สิ นค้าคงเหลือ

10

588,747,540

716,374,168

341,285,434

390,668,369

4,042,129

5,907,364

1,317,606

3,823,201

1,453,455,365

1,714,031,913

696,963,769

812,072,977

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

11

46,180,000

46,180,000

6,080,000

6,080,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

11,625,644

9,670,782

4,900,000

4,900,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

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

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

16

1,741,193

367,996

974,843

269,063

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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16,900,023

15,559,492

9,856,175

10,079,350

3,402,229

11,935,190

2,394,650

10,534,562

665,080,749

631,495,082

738,927,564

701,471,289

2,118,536,114

2,345,526,995

1,435,891,333

1,513,544,266

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากธนาคาร

17

55,717,470

92,246,456

31,255,488

13,326,527

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

18

368,073,065

516,820,384

212,254,097

278,028,405

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

6,639,739

20,119,614

-

2,039,737

หนีสิ นหมุนเวียนอืน

9,757,980

8,563,444

5,020,872

3,627,243

รวมหนีสิ นหมุนเวียน

440,188,254

637,749,898

248,530,457

297,021,912

43,216,677

41,364,269

22,455,655

25,302,795

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

1,200

1,200

-

-

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

43,217,877

41,365,469

22,455,655

25,302,795

483,406,131

679,115,367

270,986,112

322,324,707

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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รวมหนีสิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

383,000,000

383,000,000

383,000,000

383,000,000

383,000,000

383,000,000

383,000,000

383,000,000

519,672,600

519,672,600

519,672,600

519,672,600

75,250,000

74,900,000

38,300,000

38,300,000

438,194,825

467,186,322

223,932,621

250,246,959

811,937

852,906

-

-

1,416,929,362

1,445,611,828

1,164,905,221

1,191,219,559

218,200,621

220,799,800

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,635,129,983

1,666,411,628

1,164,905,221

1,191,219,559

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,118,536,114

2,345,526,995

1,435,891,333

1,513,544,266

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 383,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 383,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
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ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

-

-

-

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
เงินปั นผลรับ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

12.2, 13.2

12.2
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การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

2563

2562

2563

2562

2,756,439,571
171,044
19,321,920
2,775,932,535

3,293,899,384
164,873
25,169,418
3,319,233,675

1,341,392,060
83,435,629
27,162,631
1,451,990,320

1,545,806,410
103,499,612
27,648,219
1,676,954,241

2,427,693,124
65,947,590
122,773,854
2,616,414,568

2,882,472,787
67,770,387
115,491,441
3,065,734,615

1,251,222,059
42,534,334
65,301,046
1,359,057,439

1,413,944,022
45,601,026
63,373,577
1,522,918,625

159,517,967
1,954,862
161,472,829
(3,673,569)
157,799,260
(23,500,322)
134,298,938

253,499,060
2,144,178
255,643,238
(5,553,055)
250,090,183
(49,392,846)
200,697,337

92,932,881
92,932,881
(1,440,703)
91,492,178
(2,479,197)
89,012,981

154,035,616
154,035,616
(1,625,342)
152,410,274
(9,500,039)
142,910,235

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

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

89,012,981

142,910,235

0.23

0.37

0.23

0.37

383,000,000

383,000,000

383,000,000

383,000,000
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

134,298,938

200,697,337

89,012,981

142,910,235

14, 22

(40,969)

530,124

-

-

19, 22

(719,244)
(760,213)

(502,036)
28,088

(427,319)
(427,319)

(100,824)
(100,824)

133,538,725

200,725,425

88,585,662

142,809,411

86,217,904

143,831,477

88,585,662

142,809,411

47,320,821
133,538,725

56,893,948
200,725,425

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือขาย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
โอนกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
หมายเหตุ
และชําระแล้ว
383,000,000
27
20
383,000,000

27
20

383,000,000
383,000,000
-

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว มูลค่าหุ ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
519,672,600
74,100,000
493,205,357
143,588,836
(287,483)
143,301,353
(168,520,388)
800,000
(800,000)
519,672,600
74,900,000
467,186,322
519,672,600
519,672,600
-

74,900,000
350,000
75,250,000
-

467,186,322
86,950,542
(691,669)
86,258,873
(114,900,370)
(350,000)
438,194,825
-

322,782
530,124
530,124
852,906

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,470,300,739
143,588,836
242,641
143,831,477
(168,520,388)
1,445,611,828

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย
214,305,852
57,108,501
(214,553)
56,893,948
(50,400,000)
220,799,800

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,684,606,591
200,697,337
28,088
200,725,425
(50,400,000)
(168,520,388)
1,666,411,628

852,906
(40,969)
(40,969)
811,937
-

1,445,611,828
86,950,542
(732,638)
86,217,904
(114,900,370)
1,416,929,362
-

220,799,800
47,348,396
(27,575)
47,320,821
(49,920,000)
218,200,621
-

1,666,411,628
134,298,938
(760,213)
133,538,725
(49,920,000)
(114,900,370)
1,635,129,983
-

ส่ วนเกิน (ตํากว่า)
ทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือขาย

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563

27

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
และชําระแล้ว
383,000,000
383,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ
519,672,600
519,672,600

383,000,000
383,000,000
-

519,672,600
519,672,600
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
38,300,000
275,957,548
142,910,235
(100,824)
142,809,411
(168,520,000)
38,300,000
250,246,959
38,300,000
38,300,000
-

250,246,959
89,012,981
(427,319)
88,585,662
(114,900,000)
223,932,621
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
1,216,930,148
142,910,235
(100,824)
142,809,411
(168,520,000)
1,191,219,559
1,191,219,559
89,012,981
(427,319)
88,585,662
(114,900,000)
1,164,905,221
-

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี

157,799,260

250,090,183

91,492,178

152,410,274

ค่าเสื อมราคา

53,428,807

55,463,387

32,571,889

37,617,634

ค่าตัดจําหน่าย

301,517

197,121

195,483

138,880

62,379

(3,219,537)

(66,298)

(595,605)

4,515,184

(11,443,265)

1,501,170

(11,499,858)

-

-

230,091

930,042

(62,812)

(3,022)

-

-

(189,163)

(25,010)

-

-

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์

(2,641,427)

(2,952,158)

(1,547,430)

(1,557,158)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

13,358,553

4,232,245

9,023,911

2,576,019

192,036

632,846

190,010

632,846

(1,954,862)

(2,144,178)

-

-

รายได้เงินปั นผล

(171,044)

(164,873)

(83,435,629)

(103,499,612)

ดอกเบียรับ

(567,894)

(677,030)

(107,890)

(92,550)

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย

2,642,695

4,427,905

893,525

1,051,769

226,713,229

294,414,614

50,941,010

78,112,681

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

130,661,093

36,206,511

40,955,008

10,808,625

สิ นค้าคงเหลือ

123,111,444

(41,613,289)

47,881,765

198,975

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

1,865,235

(2,667,207)

2,505,595

(1,869,007)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

8,532,961

(8,223,081)

8,139,912

(7,947,082)

(149,030,696)

(47,586,893)

(66,055,659)

(60,166,990)

1,194,536

(1,764,714)

1,393,629

(1,545,587)

(12,405,200)

-

(12,405,200)

-

330,642,602

228,765,941

73,356,060

17,591,615

(2,597,369)

(4,415,241)

(848,199)

(1,039,105)

(38,130,675)

(57,973,655)

(4,188,929)

(14,309,723)

289,914,558

166,377,045

68,318,932

2,242,787

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: -

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ทีจะได้รับ (โอนกลับ)
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนชัวคราว

(143,000,000)

-

-

-

เงินสดจ่ายซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(93,559,025)

(189,303,128)

(79,364,142)

(37,774,295)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว

40,600,000

500,000

-

-

-

794

-

-

171,044

5,064,873

83,435,629

103,499,612

3,595,682

4,587,511

2,094,747

3,176,284

583,048

677,030

107,890

92,550

(191,609,251)

(178,472,920)

6,274,124

68,994,151

(36,528,986)

56,404,542

17,928,961

13,326,527

เงินปั นผลจ่าย

(164,820,370)

(218,920,388)

(114,900,000)

(168,520,000)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(201,349,356)

(162,515,846)

(96,971,039)

(155,193,473)

47,771

(42,200)

47,771

(42,200)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง

(102,996,278)

(174,653,921)

(22,330,212)

(83,998,735)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

314,319,132

488,973,053

91,751,838

175,750,573

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

211,322,854

314,319,132

69,421,626

91,751,838

-

-

-

-

899,055

627,546

534,149

126,030

(51,211)

743,350

-

-

เงินสดรับจากการลดทุนของหน่วยลงทุน
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดรับจากการจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง)

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
การเพิมขึน (ลดลง) ของส่วนเกินทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1 ข้ อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ัทมหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือ การแปรรู ป การจําหน่ ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส เหล็ก และโลหะ
และให้ บ ริ การตั ด สเตนเลส เหล็ ก และโลหะ ที อยู่ ต ามที จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ฯอยู่ ที 66/1
หมู่ 6 ถนนสุ ขสวัสดิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติด เชื อไวรัสโคโรนา 2019 ที ปั จจุ บัน ได้ข ยายวงกว้างขึ นอย่าง
ต่อเนื อง ทําให้เกิด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผ ลกระทบต่อธุรกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการ
เงินเกี ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี สิ นและหนี สิ น ทีอาจเกิ ดขึ นอย่างต่ อเนื อง ทังนี ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี จัดทําขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวัน ที
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี

1

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี ได้จดั ทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริ ษ ัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
(ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึงต่อไปนี เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

บริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด
บริ ษทั อัลเทอร์ เนทีฟ เอ็นแมท
จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิต ถลุง ประกอบและแปรรู ป
โลหะ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและ
อโลหะ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง
สังกะสี และเหล็กชุบซิ งค์

จัดตังขึนใน
ประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
60
60

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุ มกิ จการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการ
กิจกรรมทีส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษ ั ท ได้น ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึงมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหา
เท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ ว นใหญ่เป็ นการอธิบายให้
ชัด เจนเกี ยวกับ วิ ธีป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี และการให้ แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงิ นของกลุ่ม บริ ษ ัท อย่างไรก็ต าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซึ งได้มี
การเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
เรื อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญ ญาที อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอืน มาตรฐานฉบับนี ได้ก าํ หนดหลัก การ 5
ขันตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทํากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวน
เงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินค้าหรื อบริ การที
ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์
ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
มาตรฐานฉบับนี ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริม
ในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ได้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่และฉบับปรั บปรุ ง ซึ งจะมีผลบังคับ ใช้สําหรั บงบการเงิน ที มี
รอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึ นเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและ
การให้ แ นวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ก ับ ผู ้ใ ช้ม าตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี ทีมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที 19
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและ
การวัด มูล ค่าเครื องมื อทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ น ตัด จําหน่ ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลัก การเกี ยวกับ วิ ธีก ารคํานวณการด้อยค่ าของเครื องมือทางการเงิ น โดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุ นด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกี ยวกับการบัญชีป้องกันความ
เสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทํา ให้ ม าตรฐานการบัญ ชี การตี ค วามมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
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ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษัท คาดว่ าการนํามาตรฐานฉบับ นี มาใช้ จะมี ผ ลกระทบจากรายการ
ดังต่อไปนี
- การรับรู ้ รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิ ดขึ นต่ อสิ น ทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุ การณ์ ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิ ต
เกิดขึนก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
ตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี การค้า
- การรับรู ้รายการตราสารอนุ พนั ธ์ - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้รายการตราสารอนุ พนั ธ์เมือเริ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที เข้าทําสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติ ธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์จะถูกรับรู ้ผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี ที
เริ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ
การวัด มู ลค่ า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล ของสัญ ญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บ รู ้
สิ นทรัพย์และหนี สิ นสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบั ญ ชี สํา หรั บ ผู ้ใ ห้ เช่ า ไม่ มี ก ารเปลี ยนแปลงอย่า งมี ส าระสํา คัญ จากมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17
กลุ่ม บริ ษ ัทคาดว่ าจะนํามาตรฐานทางการเงิน ฉบับนี มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิใช้ครังแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม
ณ วันที 1 เมษายน 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษ ัท คาดว่ าการนํามาตรฐานการบัญ ชี ด ังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่ อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 1 เมษายน 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเพิมขึนรวม
ทังสิ นประมาณ 8 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ประมาณ 8 ล้านบาท) และหนี สินของกลุ่มบริ ษทั มี
จํานวนเพิมขึนรวมทังสิ นประมาณ 8 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ประมาณ 8 ล้านบาท)
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่ อนปรนชัวคราวสํ าหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับ
ทางเลือกเพิมเติ มทางบัญชี เพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรื องจากการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีใน
ช่วงเวลาทียังมีความไม่แน่ นอนเกียวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมือวันที 22 เมษายน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทีมีรอบระยะเวลารายงานสิ นสุ ดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี
- เลือกทีจะพิจารณาให้นาหนั
ํ กของข้อมูลทีเกียวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็ นนําหนักทีน้อยใน
เทคนิ คการประเมินมูลค่ายุติธรรม สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2 หรื อระดับ 3
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉพาะทีเป็ นตราสารหนี
- เลือกที จะไม่น ําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่ งชีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที 36 เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
4.

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุ มในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมือมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที
ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือกิจการให้บริ การเสร็ จสิ น
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงินสด หมายถึง เงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร และเงิน ลงทุ นระยะสันที มี
สภาพคล่องสู ง ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่ าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ กลุ่ม บริ ษทั บันทึ กค่ าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ ซึงโดยทัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
4.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่า
สุทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ย
ในการผลิ ต ราคาทุ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปทีซื อประกอบด้ว ย ราคาซื อและค่ าใช้จ่ายทางตรงที เกี ยวข้องกับ
การซือหักด้วยส่ วนลดรับและเงินทีได้รับคืนจากการซือสินค้า
วัตถุดิบและวัสดุ โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือสิ นค้าเสือมคุณภาพโดยพิจารณาจากสินค้าทีเสียหาย เก็บไว้นานและล้าสมัย
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุ นในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติ ธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุ นในหลักทรั พย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลัก ทรัพย์ด ังกล่า วบัน ทึ ก ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อืน และจะบัน ทึ ก ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือได้จาํ หน่ ายหลักทรัพย์นนออกไป
ั

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติ ธรรมของหน่ วยลงทุ นคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่ วยลงทุน ส่ วนมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารหนี คํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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4.6 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และ
ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี
อาคาร สิ งติดตังและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 และ 5 ปี
5 และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ส่วนปรับปรุ งทีดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตังและก่อสร้าง
กลุ่ม บริ ษทั ตัด รายการที ดิน อาคาร และอุป กรณ์ ออกจากบัญชี เมื อจําหน่ ายสิ น ทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุ นการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นัน
จะอยู่ในสภาพพร้ อมที จะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอืนถือเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิ ด
รายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบียและต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ มื นัน
4.8 สินทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์นนั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี
ว่าสิ นทรั พย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีต วั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่ าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุ น กลุ่มบริ ษ ัทมีสิ น ทรั พย์ไม่มีตวั ตนที มีอ ายุการให้ประโยชน์ จาํ กัด คือ คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ ตัดจําหน่ ายในอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที เกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จการทีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.10 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญ ญาเช่ าที ดิน อาคาร อุป กรณ์ และยานพาหนะทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงิน ทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้ว แต่ มูลค่าใดจะตํากว่ า ภาระผูกพัน ตามสัญญาเช่ าหัก ค่ าใช้จ่ายทางการเงิน จะบัน ทึ ก เป็ นหนี สิ น
ระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทีเช่า
สัญ ญาเช่ าที ดิน อาคาร อุป กรณ์ และยานพาหนะทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้โ อนไปให้ ก ับ ผู เ้ ช่ าถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน จํานวนเงิ น ที จ่ ายตามสั ญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ใน
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
รายการที เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วัน ที เกิ ด รายการ
สินทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน หรื อหากเป็ นรายการที ได้มี ก ารทําสัญญาตกลงอัตรา
แลกเปลียนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลียนทีตกลงล่วงหน้านัน
กําไรและขาดทุ น ที เกิ ด จากการเปลียนแปลงในอัต ราแลกเปลี ยนได้ร วมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนิ นงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ทีไม่มีต ัวตนอืนของกลุ่มบริ ษทั หากมีข ้อบ่งชีว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ น ทรั พย์นัน ทังนี มูล ค่ าที คาดว่ าจะได้รั บคื น หมายถึงมู ลค่ ายุติ ธรรมหัก ต้น ทุ น ในการขายของ
สินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
กลุ่มบริ ษ ัทรั บรู ้ เงิน เดื อน ค่ าจ้าง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สังคมเป็ นค่ าใช้จ่ ายเมือเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่ม บริ ษ ัทและพนั ก งานได้ร่ ว มกัน จัด ตังกองทุ น สํา รองเลี ยงชี พ ซึ งประกอบด้ว ยเงิ น ที พนัก งาน
จ่ายสะสมและเงิ นที กลุ่ม บริ ษ ัทจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ข องกองทุ น สํารองเลียงชีพได้
แยกออกจากสิ น ทรัพย์ของกลุ่ม บริ ษ ัท เงินที กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุ นสํารองเลียงชี พบันทึก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภ าระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึง
กลุ่มบริ ษทั ถือเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ละหน่ วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยกลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สําหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทงจํ
ั านวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมือกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง
4.14 ประมาณการหนีสิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนีสิ นไว้ในบัญชีเมือภาระผูกพันซึงเป็ นผลมาจากเหตุก ารณ์ในอดีต
ได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ
ปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ างชัวคราวระหว่ างราคาตามบัญ ชี ข อง
สินทรั พย์และหนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สินทีเกียวข้อง
นัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษ ัทรั บรู ้หนี สิ น ภาษีเงิน ได้ร อการตัด บัญชี ของผลแตกต่ างชัวคราวที ต้องเสี ยภาษี ทุก รายการ
แต่ รับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หัก ภาษี รวมทังผลขาดทุน
ทางภาษี ทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่มบริ ษทั จะมีก าํ ไรทางภาษี ใน
อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้
ใช้นนั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญ ชีของสิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่วนมาใช้
ประโยชน์
กลุ่มบริ ษ ัทจะบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี โ ดยตรงไปยังส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้น หากภาษี ที เกิ ด ขึ น
เกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน
หนี สิ นให้ผอู ้ ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ น ทรัพย์และหนี สิ นซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วย
มูล ค่ ายุติ ธรรม ยกเว้น ในกรณี ทีไม่มีต ลาดที มีสภาพคล่องสําหรั บสิ น ทรั พย์หรื อหนี สิ น ที มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่า
ยุติ ธรรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ น มูลค่ าที เหมาะสมกับแต่ ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข ้อมูลที
สามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสินทรัพย์หรื อหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด
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ลําดับ ชันของมูล ค่ ายุติ ธรรมที ใช้ว ัด มู ลค่ าและเปิ ดเผยมูล ค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี สิ น ใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรื อหนี สินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อมู ลที ไม่ ส ามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี ยวกับ กระแสเงิ น สดในอนาคตที กิ จ การ
ประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีก ารวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องทีมีค วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมี
ดังนี
สัญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่ าเป็ นสั ญ ญาเช่ า ดําเนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเผือหนีสงสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จในการประมาณ
การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนีทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยู่ในขณะนัน เป็ นต้น
ค่าเผือการลดลงของมูลค่ าของสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพินิ จในการ
ประมาณการผลขาดทุ นที คาดว่าจะเกิ ดขึ นจากการขายสิ น ค้า โดยคํานึ งถึงมูลค่ าสุ ทธิ ทีจะได้รับของ
สินค้าคงเหลือ อายุของสินค้าคงเหลือทีคงค้างและสภาพสินค้า เป็ นต้น
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ และมู ลค่ าคงเหลื อเมื อเลิ ก ใช้งานของอาคารและอุป กรณ์ และต้อ งทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลา
และบัน ทึ ก ขาดทุ น จากการด้อยค่ าหากคาดว่ามูล ค่ าที คาดว่าจะได้รับคื น ตํากว่ ามู ลค่าตามบัญชี ข อง
สิ น ทรั พย์นัน ในการนี ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จ ที เกี ยวข้องกับ การคาดการณ์ ร ายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนื องกับสินทรัพย์นนั
มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการซื อ
ขายในตลาดและไม่ส ามารถหาราคาได้ใ นตลาดซื อขายคล่ อง ฝ่ ายบริ ห ารต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จ ในการ
ประเมิน มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมิน
มูลค่า ซึงตัวแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความ
เสี ยงทางด้านเครดิ ต (ทังของธนาคารฯ และคู่ สั ญ ญา) สภาพคล่ อง ข้อมู ลความสั ม พัน ธ์ และการ
เปลียนแปลงของมูลค่าของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวข้อง
กับตัวแปรที ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติ ธรรมทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
และการเปิ ดเผยลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จะตังค่ าเผือการด้อยค่าของเงิน ลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายและเงิน ลงทุ นทัวไปเมือมูลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมือมีขอ้ บ่งชีของ
การด้อยค่า การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่
นันจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษ ัทจะรับรู ้ สิน ทรัพย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี สําหรับผลแตกต่ างชัวคราวที ใช้หัก ภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัตราการขึ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่ างปี กลุ่มบริ ษ ัทมีร ายการธุ ร กิจ ที สําคัญ กับบุ ค คลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน รายการธุ ร กิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึงเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
รายการธุรกิ จกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและรายได้ค่าบริ การ

-

-

32,811

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การอืน
เงินปั นผลรับ

-

-

2,120
15,250
83,436

6,557
-

240
7,647
-

-

รายการธุรกิ จกับกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้ค่าบริ การอืน
ค่านายหน้าจ่าย
เงินปั นผลรับ

นโยบายการกําหนดราคา

51,261 ขายสิ นค้า:
ราคาตลาดและต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม
ในอัตราร้อยละ 5
รายได้ค่าบริ การ:
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
1,728 ราคาตามสัญญาซึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
15,000 ราคาทีตกลงร่ วมกัน
98,600 ตามทีอนุมตั ิทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และที
ประชุมคณะกรรมการ
240 ค่าบริ การคงทีต่อเดื อน
- อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขาย
4,900 ตามทีอนุมตั ิทีประชุมผูถ้ ือหุน้

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ร่ วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

798

5,517

1,429

1,843

-

-
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

งบการเงินรวม
2563
2562
59,868
60,025
6,215
3,127
66,083
63,152

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
35,235
35,247
4,531
1,829
39,766
37,076

งบการเงินรวม
2563
2562
140
140
211,183
314,179
211,323
314,319

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
70
70
69,352
91,682
69,422
91,752

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง
0.70 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชัวคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์เพือค้า
หน่ วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
รวมหลักทรัพย์เพือค้า
บวก: การปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพือค้า

106,794
106,794
238
107,032

107,032
107,032

2562
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
4,331
4,331
49
4,380

4,380
4,380
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ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี และกองทุนเปิ ด
แอสเซทพลัสตราสารหนี เดลีพลัสซึ งเน้น ลงทุ น ในตราสารหนี ที ออกโดยรัฐบาลหรื อบริ ษ ัทเอกชน
ตราสารหนีตลาดเงิน และเงินฝาก
ณ วันที 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งมีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ตราสารหนี ซึงเน้น
ลงทุนในตราสารหนีทีออกโดยรัฐบาลหรื อบริ ษทั เอกชน ตราสารหนีตลาดเงิน และเงินฝาก
9.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีอืน
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ

-

-

213

3,377

-

-

585
798

2,140
5,517

425,084

529,472

227,993

266,048

116,445
1,481
4,387
547,397
(5,127)
542,270
542,270

140,650
2,119
4,751
676,992
(5,064)
671,928
671,928

56,141
3,422
287,556
(3,422)
284,134
284,932

52,462
738
3,488
322,736
(3,488)
319,248
324,765

7
34
41
542,311

1,074
49
1,123
673,051

7
7
284,939

1,065
1,065
325,830
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ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ตัดลูกหนีออกจากบัญชีเป็ นหนีสูญไปเป็ นจํานวน
เงิน 2 ล้านบาท (2563 :ไม่ม)ี
10. สินค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2563
2562
388,300 457,501
207,892 250,501
22,665
22,848
9,253
20,372
628,110 751,222

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
2563
2562
(34,989)
(31,877)
(4,374)
(2,971)
(39,363)
(34,848)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2563
2562
353,311 425,624
203,518 247,530
22,665 22,848
9,253 20,372
588,747 716,374
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2563
2562
154,961 187,281
196,683 214,202
14,797
11,677
509
1,672
366,950 414,832

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
2563
2562
(21,291)
(21,193)
(4,374)
(2,971)
(25,665)
(24,164)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2563
2562
133,670 166,088
192,309 211,231
14,797 11,677
509
1,672
341,285 390,668

ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกเพิมรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที จะได้รั บเป็ นจํานวน 5 ล้านบาท (2562: บัน ทึ ก กลับ รายการปรั บลดเป็ นจํานวนเงิน 11 ล้านบาท)
(งบเฉพาะกิจการ: บันทึกเพิมรายการปรับลดเป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (2562: บันทึกกลับรายการปรับ
ลดเป็ นจํานวนเงิน 11 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ งของต้นทุนขาย
11. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ณ วัน ที 31 มีนาคม 2563 กลุ่ม บริ ษ ัทได้น ําเงิ นฝากธนาคารจํานวน 46 ล้านบาท (2562: 46 ล้านบาท)
ไปวางไว้กบั ธนาคารเพือเป็ นหลักประกันวงเงินสินเชือตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 28.5
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
ลักษณะ
ธุรกิจ

ชือบริ ษทั

บริ ษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จําก ัด นายหน้า

จัดตังขึน
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
(ร้อยละ)
49

2562
(ร้อยละ)
49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2563

2562

4,900

4,900

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
2563

2562

11,626

9,671

12.2 ส่ วนแบ่ งกําไรและเงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)

ชือบริ ษทั
บริ ษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัด

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
2563
2562
1,955
2,144

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลทีบริ ษทั ฯรับ
2563
2562
4,900

12.3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วมทีมีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่ วม

(หน่วย: ล้านบาท)
2563
2562
24.4
20.4
(0.5)
(0.5)
(0.1)
(0.1)
23.8
19.8
49.0
49.0
11.6
9.7
11.6
9.7
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 มีนาคม
2563
2562
6.6
7.7
4.0
4.4
4.0
4.4

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
13.1 รายละเอียดของบริษัทย่ อย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
ชือบริ ษทั

บริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จําก ัด
บริ ษทั อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั
บริ ษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2563
2562
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
240
240
6
6
230
230

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
60
60
100
100
100
100

ราคาทุน
2563

2562

144,000
5,499
258,238
407,737

144,000
5,499
258,238
407,737

ค่าเผือการด้อยค่าของ
เงินลงทุน
2563
2562

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ราคาทุน - สุทธิ
2563
2562

(1,160)
(1,160)

144,000
4,339
258,238
406,577

(930)
(930)

144,000
4,569
258,238
406,807

13.2 เงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)
ชือบริ ษทั
บริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด
บริ ษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด
รวม

2563
74,880
8,556
83,436

2562
75,600
23,000
98,600
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บริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด
เมือวันที 20 มิถุน ายน 2562 ที ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ หุ ้น ของบริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด มีมติ
อนุ มตั ิการจ่ายเงิน ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากกําไรของผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม
2562 ในอัต ราหุ ้น ละ 54.00 บาท โดยบริ ษ ัทย่อยได้จ่ายเงินปั น ผลระหว่ างกาลไปแล้วในอัต ราหุ ้นละ
25.00 บาท คงเหลือเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 29.00 บาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ว
ในวันที 26 มิถุนายน 2562
เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2562 ที ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด ครังที 4/2562
มีม ติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากกําไรของผลการดําเนิ น งานตังแต่ ว นั ที
1 เมษายน 2562 ถึงวันที 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 23.00 บาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวแล้วในวันที 26 พฤศจิกายน 2562
บริ ษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด
เมือวันที 20 มิถุนายน 2562 ที ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด มีมติ
อนุ มัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น จากกํา ไรของผลการดํา เนิ น งานสํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที
31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 6.50 บาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
หุ ้น ละ 4.50 บาท คงเหลือเงิน ปั น ผลจ่ ายในอัต ราหุ ้น ละ 2.00 บาท โดยบริ ษ ัทย่อยได้จ่ ายเงิน ปั น ผล
ดังกล่าวแล้วในวันที 26 มิถุนายน 2562
เมื อวัน ที 6 พฤศจิ ก ายน 2562 ที ประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท เอ็น เอสซี เม็ททอล จํากัด ครั งที
4/2562 มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจากกําไรของผลการดําเนิ น งานตังแต่
วันที 1 เมษายน 2562 ถึงวันที 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 1.72 บาท โดยบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวแล้วในวันที 26 พฤศจิกายน 2562
14. เงินลงทุนระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในความต้ องการของตลาดทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพืออุตสาหกรรม
2,441
3,457
หัก: ลดทุนของหน่วยลงทุน
รวมหลักทรัพย์เผือขาย
2,441
3,457
บวก: การปรับมูลค่า
1,016
รวมหลักทรัพย์เผือขาย
3,457

2562
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

2,442
(1)
2,441
1,067
3,508

3,508
3,508
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15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 เมษายน 2561
ซื อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2562
ซื อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2563
ค่าเสื อมราคาสะสม
1 เมษายน 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับ
ส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2562
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับ
ส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2563

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคาร
สิ งติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

140,446
53,576
194,022
194,022

320,985
(284)
320,701
65
(2,230)
128,912
447,448

864,501
3,810
(11,659)
255
856,907
14,295
(21,552)
18,744
868,394

16,998
1,340
(916)
38
17,460
1,259
(421)
201
18,499

84,433
9,887
(11,071)
83,249
5,087
(9,659)
78,677

2,445
174,265
(53,869)
122,841
72,760
(149,438)
46,163

1,429,808
189,302
(23,930)
1,595,180
93,466
(33,862)
(1,581)
1,653,203

-

181,697
10,835

765,050
33,302

15,341
844

55,651
10,482

-

1,017,739
55,463

-

(282)
192,250
14,663

(11,622)
786,730
29,038

(881)
15,304
958

(9,511)
56,622
8,770

-

(22,296)
1,050,906
53,429

-

(2,229)
204,684

(21,138)
794,630

(421)
15,841

(9,119)
56,273

-

(32,907)
1,071,428

194,022

128,451

70,177

2,156

26,627

122,841

544,274

194,022

242,764

73,764

2,658

22,404

46,163

581,775

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตัง
และก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2562 (49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

55,463

2563 (48 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

53,429

21

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

อาคาร
สิ งติดตังและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

94,745
94,745
94,745

เครื องจักร
และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตัง
และก่อสร้าง

184,196
(284)
183,912
65
(2,230)
38,316
220,063

492,784
2,355
(11,659)
255
483,735
7,921
(21,031)
12,184
482,809

8,956
436
(369)
38
9,061
382
(421)
9,022

49,698
8,940
(8,305)
50,333
1,628
(5,860)
46,101

2,445
26,043
(293)
28,195
69,364
(51,396)
46,163

832,824
37,774
(20,617)
849,981
79,360
(29,542)
(896)
898,903

-

116,476
4,217

405,980
27,244

7,877
567

38,228
5,589

-

568,561
37,617

-

(282)
120,411
4,608

(11,621)
421,603
23,610

(350)
8,094
442

(6,745)
37,072
3,912

-

(18,998)
587,180
32,572

-

(2,229)
122,790

(21,024)
424,189

(421)
8,115

(5,320)
35,664

-

(28,994)
590,758

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
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

ราคาทุน
1 เมษายน 2561
ซื อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2562
ซื อเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 มีนาคม 2563
ค่าเสื อมราคาสะสม
1 เมษายน 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับ
ส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2562
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับ
ส่ วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2563

รวม

ค่าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2562 (จํานวน 34 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

37,617

2563 (จํานวน 30 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่ วนทีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

32,572
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ณ วันที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ งซึงตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 864
ล้านบาท (2562: 841 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 499 ล้านบาท (2562: 483 ล้านบาท))
บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้จ ดจํานองที ดิ น บางส่ ว นพร้อมสิ งปลูก สร้างบนที ดิน นันและได้
จดจํานองเครื องจักรส่ วนหนึง และบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึงได้จดจํานองหน่วยในอาคารชุดไว้กบั ธนาคาร
เพือเป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืมและวงเงินสิ นเชืออืนๆ ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคารตามที
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5
มูลค่าตามบัญชีของเครื องจักรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งทีเป็ นหลักประกันสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม
2563
2562
253
284
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
153
174
-

16. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีต ัวตนทีเป็ นซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ณ วัน ที 31 มีนาคม 2563 และ
2562 แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
15,724
14,050
(13,983)
(13,682)
1,741
368

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
11,954
11,053
(10,979)
(10,784)
975
269
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือเพิมระหว่างปี – ราคาทุน
รับโอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ
วันทีโอน
ค่าตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
368
565
93
1,581
(301)
1,741

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
269
408
5
-

(197)
368

896
(195)
975

(139)
269

17. เงินกู้ยืมระยะสั นจากธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
ตัวสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
2563
2562
1.80
3.65
3.25 - 3.70 3.50 - 3.98

งบการเงินรวม
2563
2562
3,889
10,000
55,717
78,357
55,717
92,246

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
31,255
13,326
31,255
13,326

วงเงินเบิกเกินบัญ ชีธนาคาร เงิน กู ้ยืมระยะสันจากธนาคารและเจ้าหนี ทรัสต์รีซีทนี คําประกันโดยการ
จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดินนัน หน่ วยในอาคารชุด เครื องจักรและบัญชีเงินฝากประจํา
ของกลุ่มบริ ษทั และคําประกันโดยบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5
18. เจ้าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่านายหน้าค้างจ่าย - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
344,215
483,219
21,072
30,195
1,429
1,843
17
37
1,340
1,526
368,073
516,820

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
199,614
269,904
11,865
7,204
17
37
758
883
212,254
278,028
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19. สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ น สํารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนัก งานซึ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งานเมื อออกจากงาน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ได้ดงั นี

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริ การในอดี ต
จ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

41,364

36,504

25,303

22,601

4,323
1,382
7,654
(12,405)

3,210
1,022
-

2,716
854
5,454
(12,405)

1,926
650
-

(226)
2,997
(1,873)
898
43,216

10
35
583
628
41,364

(119)
1,447
(794)
534
22,456

2
122
2
126
25,303

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

13,359
13,359

4,232
4,232

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
9,024
9,024

2,576
2,576

เมือวัน ที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุ เบกษา ซึ งได้กาํ หนดอัตราค่ าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึงทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้มี สิทธิได้รับค่ าชดเชยไม่น้อยกว่าค่ าจ้างอัตราสุ ด ท้าย 400 วัน กฎหมาย
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการ
แก้ไขโครงการสําหรั บโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้ ก ลุ่มบริ ษ ัท มี
หนี สิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 8 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 5 ล้านบาท)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่าย
ทันทีในงบกําไรขาดทุนของปี ปั จจุบนั
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กลุ่มบริ ษทั คาดว่ าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนัก งานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวน
ประมาณ 18 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: จํานวน 8 ล้านบาท) (2562: จํานวน 26 ล้านบาท (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 15 ล้านบาท))
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่ว งนําหนัก ในการจ่ ายชําระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงานรายเดือนและรายวันของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 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 ))
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวน
พนักงาน

2563

2562

2563

2562

1.21- 2.09
4.00 - 5.00

2.10 - 3.38
4.00 - 5.00

1.61 - 1.71
4.00 - 5.00

2.55 - 2.92
4.00 - 5.00

0 - 51

0 - 54

0 - 51

0 - 54

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที 31 มีนาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5%
(1.5)
1.6
1.5
(1.4)
(1.5)
1.6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5%
(0.8)
0.8
0.8
(0.8)
(0.8)
0.8

20. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญ ญัติ ข องมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัทฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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ตามมาตรา 1202 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรทุนสํารองไม่น ้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึงบริ ษทั ฯทํามาหาได้ทุกคราวทีจ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนันจะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
21. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินเดื อนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่ าย
วัตถุดิบใช้ไป
วัสดุสินเปลืองใช้ไป
ซื อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที
จะได้รับ (โอนกลับ)

2563
210,933
53,429
302
1,680,326
27,130
465,281
69,201

2562
204,777
55,463
197
1,962,775
32,116
726,803
(12,901)

2563
118,484
32,572
195
1,108,449
20,323
32,320

2562
112,937
37,617
139
1,290,661
23,852
19,710

4,515

(11,443)

1,501

(11,500)

22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัวคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

24,651

47,143

2,149

7,533

(1,151)
23,500

2,250
49,393

330
2,479

1,967
9,500
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จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับขาดทุน
(กําไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

2562

2563

2562

10

(213)

-

-

180
190

125
(88)

107
107

25
25

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี
ทีใช้สาํ หรับปี สินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2563

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
สิ ทธิพิเศษจากการส่ งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 23)
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
หนีสงสัยจะสู ญได้รับคืน
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักทางภาษีได้
รายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกั ภาษีเงินได้เพิมขึน
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้
อืน ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

2562

2563

2562

157,799

250,090

91,492

152,410

20%

20%

20%

20%

31,560

50,018

18,298

30,482

(8,500)
(13)
584
(3)
(1,037)
909
(8,060)
23,500

(119)
1,073
(902)
6
(683)
(625)
49,393

(16,687)
(13)
173
(941)
1,649
(15,819)
2,479

(20,700)
(119)
638
(801)
(20,982)
9,500
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือค้า
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

341
7,873
8,643
294
17,151

315
6,969
8,273
215
15,772

232
5,133
4,491
9,856

186
4,833
5,060
10,079

(48)

-

-

-

(203)
(251)
16,900

(213)
(213)
15,559

9,856

10,079

23. การส่ งเสริมการลงทุน
เมือวัน ที 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษี จ ากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
สําหรั บกิ จ การผลิต ท่ อเหล็ก ไร้ สนิ ม ตามบัต รส่ งเสริ มเลขที 61-0357-1-04-1-0 ซึ งเป็ นการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตเพือการใช้พลังงานทดแทนตามบัตรส่งเสริ มเลขที 1407(2)/2548 ภายใต้เงือนไขที
กําหนดบางประการสิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที
ได้จ ากการประกอบกิ จ การที ได้รั บการส่ งเสริ ม รวมกัน ไม่เกิ น ร้ อยละ 50 ของมู ลค่ าเงิน ลงทุ น เพื อ
ปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการผลิต โดยไม่ ร วมค่ าที ดิ น และทุ น หมุน เวียนเป็ นจํานวนเงิ น ไม่เกิ น 8.5
ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 3 ปี นับจากวันทีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริ ม และในกรณี ทีมีผลขาดทุน
เกิดขึนในระหว่างเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี อนุญาตให้บริ ษทั ฯนําผลขาดทุนมาหักกลบ
กับผลกําไรทีเกิดขึนภายหลังระยะเวลาทีได้รับยกเว้นภายใน 5 ปี นับจากวันทีพ้นกําหนดได้รับยกเว้น
และการได้รั บยกเว้น ไม่ ต ้อ งนําเงิ น ปั น ผลจากกิ จ การที ได้รั บ การส่ ง เสริ มไปรวมคํานวณเพื อเสี ย
ภาษีเงิ น ได้ตลอดระยะเวลาที บริ ษ ัทฯได้รับยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุคคล บริ ษ ัทย่อยได้ใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษี ในส่ วนที ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติบุคคลครบตามจํานวนเงินที ระบุ ในบัต รส่ งเสริ มฯแล้ว
ในปี ปั จจุบนั
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เมือวัน ที 17 เมษายน 2561 บริ ษ ัทฯ ได้รับ สิ ท ธิพิเศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น
สําหรั บกิ จ การผลิต ท่ อเหล็ก ไร้ สนิ ม ตามบัต รส่ งเสริ มเลขที 61-0413-1-04-1-0 ซึ งเป็ นการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตเพือการใช้พลังงานทดแทนทังส่ วนทีไม่ได้รับการส่งเสริ มและได้รับการส่ งเสริ ม
ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที 3007/ว./2550 ภายใต้เงือนไขทีกําหนดบางประการสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการ
ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติ บุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิ จการทีได้รับการส่ งเสริ ม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงิน ลงทุนเพือปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่ าทีดิน
และทุนหมุนเวียนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 14.3 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 3 ปี นับจากวันทีมีรายได้ภายหลัง
ได้รับบัตรส่ งเสริ ม
24. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญทีออกอยู่ในระหว่างปี
25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที นําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ น ใจ
สู งสุ ด ด้านการดําเนิ น งานได้รับ และสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรร
ทรัพยากรให้ก ับส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทังนี ผูม้ ีอ าํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯคือกรรมการผูจ้ ดั การ
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์การเป็ นหน่ วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยดําเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลักคือ
· ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
· ธุรกิจจัดหาและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์สินค้าสําเร็ จรู ป
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่วนงานทีรายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือวัตถุประสงค์
ในการตัดสิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสินทรัพย์รวมซึง
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสินทรัพย์รวมใน
งบการเงิน
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การบันทึ กบัญชี สาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมู ลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของกลุ่ม บริ ษ ัทสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีน าคม
2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ ทังสิน
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนแบ่งก ําไรจากบริ ษทั ร่ วม
ทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก ําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีบันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
การเพิมขึน (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครื องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
ธุรกิจจัดหาและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
รวมส่ วนงาน
รายการตัดรายการ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
ทีรายงาน
ระหว่างก ัน

งบการเงินรวม

2,183
33
2,216

573
573

2,756
33
2,789

(33)
(33)

2,756
-

278

51

329

-

329
20
(66)
(123)

2,756

2
(4)
158
(24)
134
1,741

375

2,116

3

2,119

12

-

12

-

12

31

(2)

29

2

31

31

(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ ทังสิน
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนแบ่งก ําไรจากบริ ษทั ร่ วม
ทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก ําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
สินทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีบันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
การเพิมขึน (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครื องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2562
ธุรกิจจัดหาและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
รวมส่ วนงาน
รายการตัดรายการ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
ทีรายงาน
ระหว่างก ัน

งบการเงินรวม

2,514
51
2,565

780
780

3,294
51
3,345

(51)
(51)

3,294
-

350

61

411

-

411
25
(68)
(115)

3,294

2
(5)
250
(49)
201
1,893

455

2,348

(3)

2,345

10

-

10

-

10

141

(1)

140

1

141

กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือในประเทศไทย โดยมีรายได้จากการขายสินค้าจากทังตลาด
ในประเทศและตลาดต่ างประเทศ ดังนั นรายได้และสิ น ทรั พย์ที แสดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ งถื อเป็ น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่ม บริ ษ ัทไม่มีร ายได้จากลูก ค้ารายใดทีมีมูลค่ าเท่ ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10
ของรายได้ของกิจการ
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26. กองทุนสํ ารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึน
ตามพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น สํารองเลียงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อยและพนัก งานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุ นเป็ นรายเดือนในอัต ราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุ นสํารองเลี ยงชีพนี บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจาก
งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบ
ดังกล่า วเป็ นค่ าใช้จ่ ายจํานวน 5 ล้านบาท (2562: 5 ล้านบาท) (งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ: 3 ล้านบาท
(2562: 3 ล้านบาท))
27. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจําปี
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
ประจําปี เมือวันที
31 มีนาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562
(ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
เงินปันผลระหว่างกาล
ทีประชุมคณะกรรมการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
บริ ษทั ฯเมือวันที
31 มีนาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2562
รวมเงินปันผลทีจ่ายในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2563
เงินปันผลประจําปี
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
ประจําปี เมือวันที
31 มีนาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561
(ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
เงินปันผลระหว่างกาล
ทีประชุมคณะกรรมการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที
บริ ษทั ฯเมือวันที
31 มีนาคม 2562
พฤศจิกายน 2561
รวมเงินปันผลทีจ่ายในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2562

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

68.94

0.18

45.96

0.12

114.90

0.30

95.75

0.25

72.77

0.19

168.52

0.44
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28. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึน
28.1 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ําสั ญ ญาเช่ าที เกี ยวข้อ งกับ การเช่ าพื นที ในอาคารสํา นัก งาน อายุข อง
สัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 3 ปี
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยมีจ ํานวนเงิ น ขันตําที ต้องจ่ ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน
ทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 มีนาคม
2562
2563
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3
5

1
-

28.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาบริการ
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2563 บริ ษ ั ท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ งมี ภ าระผูก พัน เกี ยวกับ สั ญ ญาให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาอืนเป็ นจํานวนเงินรวม 7 ล้านบาท (2562: 7 ล้านบาท)
28.3 ภาระผูกพันอืน
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2563 บริ ษัท ฯมี ภ าระผูก พัน เกี ยวกับ ส่ ว นของเงิ น ลงทุ น ที ยังไม่ เรี ย กชําระใน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึงเป็ นจํานวนเงิน 4.5 ล้านบาท (2562: 4.5 ล้านบาท)
28.4 การคําประกัน
ณ วันที 31 มีน าคม 2563 บริ ษทั ฯคําประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงิน สิ น เชือให้แก่ บริ ษทั ย่อยในวงเงิน 350
ล้านบาท (2562: 350 ล้านบาท)
28.5 วงเงินสิ นเชื อ
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับวงเงินสินเชือจากธนาคารหลายแห่งและมีหลักประกันโดยมี
รายละเอียดดังนี
บริษัทฯ
- วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสื อคําประกันและเงินกูย้ ืมระยะสันจํานวน 1,461 ล้าน
บาท และมีส่วนที เบิ กใช้คงเหลือจํานวน 34 ล้านบาท (2562: 24 ล้านบาท) วงเงินนี คําประกันโดย
การจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดินนันและเครื องจักรของบริ ษทั ฯ
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- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 30 ล้านบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใช้
คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดินนัน เครื องจักรและ
เงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ
- วงเงิน สัญญาซือเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้าจํานวน 1,000 ล้านบาท และมีส่ วนทีเบิกใช้คงเหลือ
จํานวน 5 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท) วงเงินสิ นเชือนี คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ ง
ปลูกสร้างบนทีทีดินนันและเครื องจักรของบริ ษทั ฯ
บริษัทย่ อยแห่ งทีหนึง
- วงเงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รีซีท หนังสื อคําประกัน และเงินกู ้ยืมระยะสันจํานวน 300 ล้าน
บาท และไม่มีส่วนทีเบิ กใช้คงเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยการ
จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดินนันและเครื องจักรของบริ ษทั ย่อย
- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 10 ล้านบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2562: ไม่มีส่วนทีเบิกใช้
คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดินนันของบริ ษทั ย่อย
- วงเงินสัญญาซือเงิน ตราต่ างประเทศจํานวน 200 ล้านบาท และไม่มีส่ วนทีเบิก ใช้คงเหลือ (2562:
ไม่มีส่วนที เบิ กใช้คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบนทีดิน
นันและเครื องจักรของบริ ษทั ย่อย
บริษัทย่ อยแห่ งทีสอง
- วงเงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รี ซีท หนังสื อคําประกัน และเงินกู ้ยืมระยะสันจํานวน 506 ล้าน
บาท และมีส่วนทีเบิ กใช้คงเหลือจํานวน 36 ล้านบาท (2562: 100 ล้านบาท) วงเงินนี คําประกันโดย
การจดจํานองหน่ ว ยในอาคารชุ ด ซึ งใช้เป็ นสํานัก งานของบริ ษ ัท ย่อย บัญ ชี เงิน ฝากประจําของ
บริ ษทั ย่อยและคําประกันโดยบริ ษทั ฯ
- วงเงินเบิ กเกินบัญชีจาํ นวน 60 ล้านบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2562: 4 ล้านบาท) วงเงินนี
คําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจําของบริ ษทั ย่อยและคําประกันโดยบริ ษทั ฯ
- วงเงิ นสัญญาซื อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้าจํานวน 11.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเทียบเท่าเป็ น
เงินไทยจํานวน 386 ล้านบาท และ 115 ล้านบาทรวมเป็ นจํานวน 501 ล้านบาท และไม่มีส่วนทีเบิก
ใช้คงเหลือ (2562: 50,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เทียบเท่าเป็ นเงินไทยจํานวน 2 ล้านบาท)
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บริษัทย่ อยแห่ งทีสาม
- วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคําประกันและเงินกูย้ มื ระยะสันจํานวน 22 ล้านบาท
และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2562: ไม่มสี ่วนทีเบิกใช้คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยบริ ษทั ฯ
- วงเงิน เบิก เกิ นบัญ ชี จาํ นวน 5 ล้านบาท และไม่มีส่วนทีเบิก ใช้ค งเหลือ (2562: ไม่ มีส่ว นที เบิ กใช้
คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยบริ ษทั ฯ
- วงเงิน สัญญาซื อเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าจํานวน 30 ล้านบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ
(2562: ไม่มสี ่ วนทีเบิกใช้คงเหลือ) วงเงินนี คําประกันโดยบริ ษทั ฯ
28.6 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที 31 มี น าคม 2562 บริ ษัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระผู ก พัน เกี ยวกับ สั ญ ญาจ้างเหมาก่ อ สร้ า ง
ออกแบบ จัดหาและติดตังโซล่าเซลล์บนหลังคาเป็ นจํานวนเงิน 7.5 ล้านบาท (2563: ไม่ม)ี
29. ลําดับชันของมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษ ัทมีสิ นทรัพย์และหนี สิ นที วัดมูลค่าด้ว ยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรั พย์ ทีวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
หนีสิ นทีเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(จํานวน 0.15 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามที
กล่าวในหมายเหตุ 30)

-

107.0

-

107.0

3.5

-

-

3.5

-

0.3

-

0.3
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรั พย์ ทีวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ
ของตลาดทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย

-

4.4

-

4.4

3.5

-

-

3.5

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
หนีสิ นทีเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(จํานวน 0.15 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามที
กล่าวในหมายเหตุ 30)

-

0.3

-

0.3

30. เครื องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมื อ ทางการเงิ น ที สําคัญ ของกลุ่ ม บริ ษัท ตามที นิ ย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน เงิน
ลงทุ นระยะยาว เงินกูย้ ืมระยะสันจากธนาคาร เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน กลุ่มบริ ษ ัทมีค วามเสี ยงที
เกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสียงดังนี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนื องกับลูกหนี การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนี
โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดังนันกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของกลุ่มบริ ษทั ไม่มี
การกระจุกตัวเนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าทีหลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงิน
สู งสุ ด ที กลุ่ม บริ ษ ัท อาจต้องสู ญ เสี ยจากการให้ สิ น เชื อคื อ มูลค่ าตามบัญ ชี ข องลูก หนี ที แสดงอยู่ใ น
งบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากธนาคารทีมีดอกเบี ย สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน บางส่วน
มีอ ตั ราดอกเบี ยที ปรับขึ นลงตามอัต ราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี ยคงที ซึ งใกล้เคี ยงกับอัต ราตลาดใน
ปัจจุบนั
สินทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ย และสําหรับสิ นทรัพย์
และหนีสิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบี ยคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนดหรื อวันทีมีการกําหนด
อัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบียปรับ
มากกว่า 1 ปี
ขึนลงตาม
ไม่มี
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีย
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประก ัน
เงินลงทุนระยะยาว
หนีสินทางการเงิน
เงินกูยื้ มระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

2
46
48

-

46
46

163
107
542
3
815

211
107
542
46
3
909

0.05 - 0.70
0.45 - 0.70
-

56
56

-

-

368
368

56
368
424

3.25 - 3.70
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2562
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบียปรับ
มากกว่า 1 ปี
ขึนลงตาม
ไม่มี
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีย
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประก ัน
เงินลงทุนระยะยาว
หนีสินทางการเงิน
เงินกูยื้ มระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

2
46
48

-

7
7

305
4
673
4
986

314
4
673
46
4
1,041

0.37 - 0.90
0.65 - 1.00
-

92
92

-

-

517
517

92
517
609

1.80 - 3.98
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบียปรับ
มากกว่า 1 ปี
ขึนลงตาม
ไม่มี
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีย
รวม

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประก ัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกูยื้ มระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

2
6
8

-

2
2

65
285
350

69
285
6
360

0.05 - 0.70
0.70

31
31

-

-

212
212

31
212
243

3.64 - 3.70
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 มีนาคม 2562
อัตราดอกเบียปรับ
อัตราดอกเบียคงที
มากกว่า 1 ปี
ขึนลงตาม
ไม่มี
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีย
รวม

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประก ัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกูยื้ มระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

2
6
8

-

4
4

86
326
412

92
326
6
424

0.37 - 0.90
0.65 - 0.90

13
13

-

-

278
278

13
278
291

3.76 - 3.98
-

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการซือหรื อขายสินค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศและเงิ น กูย้ ืมระยะสัน กลุ่มบริ ษ ัทพิ จารณาทําสัญ ญาซือเงินตราต่างประเทศล่ว งหน้า ซึ ง
ส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึงปี เพือใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสียง
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บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยนญีปุ่ น

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม

หนีสิ นทางการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม

อัตราแลกเปลียนเฉลีย
ณ วันที 31 มีนาคม
2563

2563

2562

2563

2562

(ล้าน)
0.03
0.5

(ล้าน)
0.1
0.5

(ล้าน)
0.2
3.4

(ล้าน)
0.1
0.5

2562

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.63
31.77
0.3006
0.2867

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือลดความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลียนของหนี สิ นในสกุลเงิน ตราต่างประเทศซึงมีอายุสัญญาไม่เกินหนึงปี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
สกุลเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ณ วันที 31 มีนาคม 2562
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนทีซือ จํานวนทีขาย
(ล้าน)
(ล้าน)

อัตราแลกเปลียนตามสัญญาของ
จํานวนทีซือ
จํานวนทีขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

0.15

-

30.81 – 31.23

-

0.14

-

31.33 - 32.85

-

30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
เนื องจากสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษัท จัด อยู่ใ นประเภทระยะสั น
กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุ พ ันธ์ซึ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิด ลดกระแสเงิน สดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีใ น
การประเมินมูลค่ า ซึงข้อมูลทีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ใน
ตลาดที เกียวข้อง เช่น อัตราแลกเปลียนทันที อัต ราแลกเปลียนล่ว งหน้าของเงิน ตราต่างประเทศ เส้น
อัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ได้
คํานึ งถึงผลกระทบของความเสี ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุ พนั ธ์
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ มีดงั นี
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน)
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื อขายอัตราแลกเปลียนล่วงหน้า

0.3

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน) กําไร (ขาดทุน)
0.3

-

31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที สําคัญ ของกลุ่ม บริ ษ ัทคื อการจัด ให้ มีซึ งโครงสร้ างทุ น ที
เหมาะสมเพือสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
โดย ณ วันที 31 มีน าคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สิ นรวมต่อทุ นเท่ากับ 0.30:1 (2562: 0.41:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 (2562: 0.27:1)
32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32.1 เมือวันที 19 พฤษภาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ออโต้ เม็ททอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติ
เห็น ชอบให้เสนอต่อทีประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น เพืออนุ มตั ิก ารจ่ ายเงินปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น จาก
กําไรของผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ ้นละ 73 บาท คิดเป็ นเงิน
175.20 ล้านบาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยครังที 4/2562 เมือวันที 11 พฤศจิกายน
2562 ได้อนุ มตั ิ ก ารจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ างกาลในอัต ราหุ ้น ละ 23.00 บาท ให้ แก่ ผูถ้ ือหุ ้น จํานวน 2.4
ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ น 55.2 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมือวัน ที
26 พฤศจิ ก ายน 2562 ดัง นั น คงเหลื อเงิ น ปั น ผลจ่ ายในอัต ราหุ ้น ละ 50 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 120
ล้านบาท
32.2 เมือวันที 25 พฤษภาคม 2563 ที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้
มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี เพืออนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 2.66 บาท คิดเป็ นเงิน 6.12
ล้านบาท และตามมติ ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยเมือวัน ที 6 พฤศจิ ก ายน 2562 ได้อนุ มตั ิก าร
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.72 บาท รวมเป็ นเงิน 3.96 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิน
ปั น ผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมือวัน ที 26 พฤศจิ กายน 2562 ดังนันคงเหลื อเงิน ปั นผลจ่ายในอัตรา
หุน้ ละ 0.94 บาท คิดเป็ นเงิน 2.16 ล้านบาท

41

32.3 เมือวันที 27 พฤษภาคม 2563 ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯได้มีมติ เห็ นชอบให้เสนอต่อที ประชุ ม
สามัญ ประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น เพื ออนุ มตั ิ ก ารจ่ายเงิน ปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น จากกําไรของผลการดําเนิ น งาน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.22 บาท คิดเป็ นเงิน 84.26 ล้านบาท และตามมติ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครังที 4/2562 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท สําหรับหุ ้นจํานวน 383 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 45.96 ล้านบาท
ซึงบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมือวันที 7 ธันวาคม 2562 ดังนัน คงเหลือเงินปั น
ผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 38.30 ล้านบาท
33. การอนุมัติงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมือวันที 27 พฤษภาคม 2563
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สิ งทีส่ งมาด้ วย 3
ข้อมูลของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ชือ – นามสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:
:
:

นายวันชัย อําพึงอาตม์
72 ปี
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(27 กรกฎาคม 2560)

การศึกษา

:

ปริญญาโท, สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จํานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุน่ ที 35/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program
รุน่ ที 102/2551

ประสบการณ์ทาํ งาน (ในช่วง ปี )

:

ปี 2548-ปัจจุบนั / กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2545 – ปั จจุบนั / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษทั มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบนั /กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2556/กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2554/กรรมการ
องค์การตลาดเพือเกษตรกร

:
:
:
:

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

:

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
อิสระและกรรมการสรรหาฯ
(3 ปี : กรกฎาคม 2560 – ปั จจุบนั )

จํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งในบริษัท

:

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี

:
:
:

การถือหุ้นในบริษทั (ณ วันที 31 มีนาคม 2563) :

กรรมการอิสระ 3 ปี
กรรมการบริษัท 3 ปี
คณะกรรมการ
4/4 ครัง (คิดเป็ น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง (คิดเป็ น 100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง
(คิดเป็ น 100%)
ไม่มี

(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

:

ไม่มี

(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือเป็ น
กรรมการ
นายวันชัย
อําพึงอาตม์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
3

ตําแหน่ง
1.กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2.กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน)
3.กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง
จํากัด (มหาชน)

กิจการอืน
การดํารงตําแหน่งใน
ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการทีแข่งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
ตําแหน่ง
1
1.กรรมการ
- ไม่มี องค์การตลาดเพือเกษตรกร

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษา
เป็ น
ไม่เป็ น
)
ทีได้รบั เงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
เป็ น
ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้า
เป็ น
ไม่เป็ น
ทีได้อย่างเป็ นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ชือ – นามสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:
:
:

นายอนุรุธ ว่องวานิช
58 ปี
กรรมการ และกรรมการอิสระ (27 กรกฎาคม 2560)

การศึกษา

:

ปริญญาโท, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี, สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ น่ ที 41/2004

ประสบการณ์ทาํ งาน (ในช่วง ปี )

:

ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการอิสระ
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2539 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั อังกฤษตรางู (แอลพี) จํากัด
ปี 2539 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) จํากัด
ปี 2547 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ว่องวานิช โฮลดิง จํากัด
ปี 2551 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั บริทิช ดิสเพนซารี คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
ส่งเสริมกิจการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ปี 2560 – ปั จจุบนั กรรมการ, หอการค้าไทย

:
:
:
:
:
:
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

:

กรรมการ, กรรมการอิสระ
(3 ปี : กรกฎาคม 2560 – ปั จจุบนั )

จํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งในบริษัท

:

กรรมการอิสระ 3 ปี
กรรมการบริษัท 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี

:

คณะกรรมการ

การถือหุ้นในบริษทั (ณ วันที 31 มีนาคม 2563) :

ไม่มี

(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

:

ไม่มี

(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

4/4 ครัง (คิดเป็ น 100%)

ผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือเป็ น
กรรมการ
นายอนุรุธ
ว่องวานิช

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหน่ง
1.ประธานกรรมการบริหาร,
6

บริษัท อังกฤษตรางู (แอลพี)
จํากัด
2.ประธานกรรมการบริหาร,
บริษัท ห้างขายยาอังกฤษ (ตรา
งู) จํากัด
3.ประธานกรรมการบริหาร,
บริษัท ว่องวานิช โฮลดิง จํากัด
4.ประธานกรรมการบริหาร,
บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี คอนซู
เมอร์ จํากัด (มหาชน)
5.กรรมการ, ส่งเสริมกิจการ
ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
6.กรรมการ, หอการค้าไทย

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการทีแข่งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษา
เป็ น
ไม่เป็ น
)
ทีได้รบั เงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
เป็ น
ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้า
เป็ น
ไม่เป็ น
ทีได้อย่างเป็ นอิสระ

ข้อมูลของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ชือ – นามสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:
:
:

นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
58 ปี
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(27 กรกฎาคม 2560)

การศึกษา

:

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.

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
รุน่ ที 35/2005

ประสบการณ์ทาํ งาน (ในช่วง 5 ปี )

:

ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ,กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2527 – ปั จจุบนั กรรมการ, บริษทั โรแยลคอนคอร์ด
อินเตอร์เทรด จํากัด

:
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท

:

กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3 ปี : กรกฎาคม 2560 – ปั จจุบนั )

จํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งในบริษัท
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี

:
:
:
:

กรรมการบริษัท 3 ปี
คณะกรรมการ
3/4 ครัง (คิดเป็ น 80%)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครัง (คิดเป็ น 80%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง
(คิดเป็ น 100%)
ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

การถือหุ้นในบริษทั (ณ วันที 31 มีนาคม 2563) :
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

:

ไม่มี

ผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือเป็ น
กรรมการ
นายเลิศ
นิตย์ธีรานนท์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหน่ง
1
1.กรรมการ,
บริษัท โรแยลคอนคอร์ด
อินเตอร์เทรด จํากัด

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการทีแข่งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทั ย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปั จจุบัน หรือ
ในช่วง ปี ทีผ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
คุณสมบัติ
1. เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษา
เป็ น
ไม่เป็ น
)
ทีได้รบั เงินเดือนประจํา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
เป็ น
ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้า
ทีได้อย่างเป็ นอิสระ

เป็ น

ไม่เป็ น

สิ งทีส่ งมาด้ วย 4

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ____________________

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที_____________________________________
วันที________เดือน_______________พ.ศ.________
(1) ข้าพเจ้า_________________________________________________สัญชาติ________________
อยู่บา้ นเลขที_______________ถนน_______________________ตําบล/แขวง____________________________
อําเภอ/เขต______________________จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย_์ _____________________
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียงดังนี
หุน้ สามัญ_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________ ______ เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสียง

หรือ

(3) ขอมอบฉันทะให้
1. 
ชือ________________________________________________อายุ_____________ปี
อยู่บา้ นเลขที__________ถนน________________ตําบล/แขวง__________________
อําเภอ/เขต_______________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย_์ ___________ หรือ
2. 
นายวันชัย อําพึงอาตม์ อายุ 72 ปี ตําแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีอยู่ บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6 ถนนสุขสวัสดิ
ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
3. 

นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ อายุ 58 ปี ตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทีอยู่ บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6 ถนนสุขสวัสดิ
ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ 1
ชัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หรือ
จะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
 วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2562 เมือวันที 25 กรกฎาคม 2562

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 วาระที 2

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 วาระที 3

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้ และงบกระแสเงินสด ประจําปี สินสุดวันที 31
มีนาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย


 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที 4 พิจารณาเรืองเงินปั นผล
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย



 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องจากตําแหน่งตามวาระและกําหนดอํานาจกรรมการ
5.1
พิจารณาอนุมัติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
 การแต่งตังกรรมการทังชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
นายวันชัย อําพึงอาตม์
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

นายอนุรุธ ว่องวานิช
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
5.2

พิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที 6 พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2563
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย


 งดออกเสียง

วาระที 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตังผู้สอบบัญชีบริษัทและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2563
 (ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย



 ไม่เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที ไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือใน
กรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ ลงชือ
)
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชือ
(

_______ ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชือ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1.
2.

ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ประชุมและออกเสีย งลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุน้ ของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสุรศักดิ 1 ชัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
วาระที
เรือง
_________
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
วาระที

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรือง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
วาระที

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรือง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ ลงชือ
)
(

_________
_______

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชือ
(

_________
________

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชือ
(

_________
________

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษทั จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึงจะ
เป็ นการสร้างความเชือมันให้เกิดขึนแก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย และเพือให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพือให้ผถู้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะผ่อนผันการยืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ื อหุน้ ที
มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข)
ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูม้ อบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอํานาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอํานาจ
2.
นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชือโดย โนตารีพบั บลิค
ผู้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสารหรือหลักฐานเพือการตรวจสอบ
ณ สถานทีประชุมได้ตังแต่ เวลา 12.00 น. ของวันที 24 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
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รายชือและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระทีได้รับการเสนอชือให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้
1. นายวันชัย อําพึงอาตย์
อายุ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:
:

การศึกษา

:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประสบการณ์ทาํ งาน (ในช่วง ปี )

:

:
:
:
:

72 ปี
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(27 กรกฎาคม 2560)
ปริญญาโท, สาขาบริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จํานวน 2 หลักสูตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที 35/2548
หลักสูตร Directors Certification Program รุน่ ที 102/2551
ปี 2548-ปั จจุบนั / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2545 – ปั จจุบนั / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปั จจุบนั /กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2556/กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2554/กรรมการ
องค์การตลาดเพือเกษตรกร

จํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งในบริษัท

:

กรรมการอิสระ 3 ปี
กรรมการบริษัท 3 ปี

วันทีได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

:

27 กรกฎาคม 2560

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี
การถือหุน้ ในบริษทั
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

:
:

คณะกรรมการ
4/4 ครัง (คิดเป็ น 100%)
ไม่มี
(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

ทีอยู่ตดิ ต่อ

:

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

:

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6
ถ.สุขสวัสดิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563

2. นายเลิศ

นิตย์ธีรานนท์

อายุ
ตําแหน่ง

:
:

58 ปี
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จํานวน 1 หลักสูตร
Director Accreditation Program รุน่ ที 35/2005

ประสบการณ์ทาํ งาน (ในช่วง 5 ปี )

:

2548 –ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
2527 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จํากัด

:
จํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งในบริษทั

:

กรรมการอิสระ 3 ปี
กรรมการบริษัท 3 ปี

วันทีได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

:

27 กรกฎาคม 2560

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี
การถือหุน้ ในบริษทั
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

:
:

คณะกรรมการ
4/4 ครัง (คิดเป็ น 100%)
ไม่มี
(คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

ทีอยู่ตดิ ต่อ

:

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) เลขที 66/1 หมู่ที 6
ถ.สุขสวัสดิ ต.บางจาก อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

:

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุน้
หมวดที 5 คณะกรรมการ
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสามกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี
แรก และปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่
ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
หมวดที 6 การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับแต่
วันสินสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ื อหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดหรื
ั
อผู้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดได้
ั
เข้าชื อ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน
1 เดือนนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าวและ จัดส่งให้ผถู้ ือ
หุ้นและนายทะเบีย นทราบไม่น้อ ยกว่า เจ็ด วัน ก่อนวัน ประชุ ม และให้โฆษณาคําบอกกล่ า วนัดประชุม ในหนังสื อ พิม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือ หุน้ สามารถจัด ประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอัน เป็ น
ทีตังของสํานักงานใหญ่ หรือทีอืนใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของหุน้ ที
จําหน่ายได้ทงหมดจึ
ั
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ทังนี หุน้ ทีบริษัทเป็ นเจ้าของหุน้ เองนัน ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนังเป็ นประธานทีประชุม ถ้าไม่มีตวั ประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้า ร่ว มประชุม หรือไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที ได้ ให้ทีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง
ซึงได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีและลายมือชือของผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ และเป็ นไปตาม
แบบทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที
ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 42. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1)
ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึงมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้
ถือหุน้ ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนกิจการทังหมดหรือบางส่วนที สําคัญของบริษัทให้แก่
บุคคลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี ยวกับ การให้เช่ า กิ จการของบริษั ท ทังหมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิมหรือลดทุนของบริษทั
(ฉ) การออกหุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีประกัน หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซือหุน้ หรือหุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อืนใด ทีอาจกระทําได้ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษัทอืน
ข้อ 43. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี
()
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
()
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทีผ่านมา
()
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
()
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
()
แต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
()
กิจการอืน ๆ
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แผนที ห้องประชุมสุรศักดิ ชัน , โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพมหานคร

สิงทีส่ งมาด้ วย

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
วันที 24 กรกฎาคม 2563
เรียน

เลขานุการบริษัท บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้................................
( ) ผูถ้ ือหุน้ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
( ) ผูร้ บั มอบฉันทะจาก ................................................. ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
(แนบสําเนาเอกสารมอบฉันทะ สิงทีส่งมาด้วย )
โดยถือหลักทรัพย์จาํ นวนทังสินรวม .................................................หุน้ ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ 1 ชัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ลงชือ...........................................ผูป้ ระสงค์เข้าประชุม
หมายเหตุ
1) โปรดมาแสดงตนในวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเริมการประชุม มิฉะนัน บริษัทอาจมีความจําเป็ นต้องจัดสรรทีนัง
ทีท่านสํารองไว้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ท่านอืน
2) เมือกรอกรายละเอียดข้างต้น เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.
- โทรสาร หมายเลข 0-2673-9579
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที ird@lohakit.co.th
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2673-9559 ต่อ 210

