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ส่วนที่ 1
การประกอบธุ ร กิ จ และผลการดาเนิ น งาน
โครงสร้างและการดาเนิ น งานของกลุ่ม บริ ษั ท
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร และขวดพลาสติก PET
ที่มีคุณภาพ โดยตั้งมัน่ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ สร้างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าของบริษัทให้แก่ลูก ค้า
ในทุกระดับ
บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดอัตราการสูญเสียใน
ระหว่างการผลิต อันส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทลดลง แต่ยงั สามารถคงไว้ซึ่งสินค้าที่ ดีและมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ บริษัท
ยังให้ความสาคัญกับการบริการในระหว่างและหลังการขาย โดยมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าของ
บริษัทอย่างต่อเนื่ องและสมา่ เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้ น
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการจัดการบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทเป็ นที่ยอมรับในวงการผูผ้ ลิต
ถังโลหะขนาด 200 ลิตร และขวดพลาสติก PET บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้
มีการฝึ กอบรมสัมมนาอย่างสมา่ เสมอส่ งเสริมการทางานเป็ นทีม สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีต่อบริษัท มอบผลตอบแทน
และสวัสดิการแก่พนักงานในทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
โดยได้วางเป้ าหมายรายได้เติบโต ไว้ที่ 5-10%
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี 2501 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น เคมีภณ
ั ฑ์ และสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทมีดงั ต่อไปนี้
ปี 2530 จัดตั้งบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200ลิตร สาหรับ
บรรจุน้ ายางข้น โดยตั้งโรงงานผลิตที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ถังโลหะสงขลา
จากัด คิดเป็ นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2532 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50 ล้านบาท และเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2535 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 150 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้ อพื้ นที่สานั กงานใน
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า พร้อมกับเข้าถือหุน้ ในบริษัท เลครัชดา จากัด
ปี 2537 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัทมหาชนจากัด และได้จดั ตั้งบริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
เพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ได้แก่ หลอดพรีฟอร์ม และขวดพลาสติก PET โดยตั้งโรงงานผลิตที่
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท เดอะ เพ็ ท จากัด คิดเป็ นร้อยละ 65 ของทุนจด
ทะเบียน
ปี 2540 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้ขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเพิ่มสายการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก
ลูกฟูก (POLYBOARD) เพื่อใช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิต แผ่นป้ าย หรือแท่นโชว์ สิ นค้า
ในธุรกิจโฆษณา เป็ นต้น
ปี 2543 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะ เพ็ท จากัด จากเดิมร้อยละ 65 เป็ นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน โดยซื้ อ
หุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิม ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ซื้อพื้ นที่ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เพื่อให้
เช่า เพิ่มขึ้ นอีก 2,208 ตารางเมตร
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ปี 2544 บริษัทได้รบั ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL
(BVQI)
ปี 2545 บริ ษั ท ถัง โลหะสงขลา จ ากัด ได้รับ ใบรับ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรมISO 9001 ฉบับ ปี 2000 จาก SGS YARSLEY
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES (SGS)
ปี 2546 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATIONAL (BVQI)
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้จดั ตั้งบริษัท อีสท์พลาส จากัด ทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ าย
ขวดพลาสติก PET และฝาจุกพลาสติก โดยตั้งโรงงานผลิตที่ อาเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท อีสท์พลาส จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี เดียวกัน บริษัทยังได้เพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในบริษัท เดอะ เพ็ท จากัด จากเดิมร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 79.99 โดยซื้ อหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิม
ปี 2549 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรใหม่ท้งั หมด โดยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และได้ยา้ ยโรงงานไปอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราและหยุดการผลิตที่โรงงานช่องนนทรี
ปี 2551 บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2004 จาก UNITED REGISTRAR OF
SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS)
ปี 2552 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้รบั ใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
ปี 2554 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้ขยายสาขาโรงงานผลิตและจาหน่ ายขวดพลาสติก PET ไปที่อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2556 บริษัทได้ขยายกาลังการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตร โดยได้ซื้อเครื่องจักรผลิตถังโลหะสาหรับสายการผลิตที่ 2 และได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียน
และเรียกชาระแล้วของบริษัทจานวน 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
ปี 2557 บริษัท อีสท์พลาส จากัด ซึ่งบริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 12 ล้านบาท รองรับ
แผนการลงทุ น ในเครื่ อ งจัก รใหม่ โดยเปิ ดสาขาใหม่ ที่ จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี และได้รับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปี 2558 บริษัท อีสท์พลาส จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20 ล้านบาท และได้เปิ ดสาขาที่ใหม่ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ปี 2560 บริษัท อีสท์พลาส จากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต และจาหน่ ายถัง
พลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร
ปี 2562 บริษัท อีสท์พลาส จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตตามแผนการลงทุนของบริษัท
ปี 2564 บริษัท เดอะเพ็ท จากัด และบริษัท อีสท์พลาส จากัด ร่วมลงทุนกับคู่คา้ โดยนาเครื่องจักรผลิตขวด PET ไปติดตั้งในพื้ นที่
ของคู่คา้ ทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
(1) อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
− ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
− ผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งย่อยได้อีก 4 ประเภท คือ
1) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PET เช่น ขวด PET
2) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PP เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก เช่น ฝาจุกพลาสติก
4) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene)
เช่น ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร
(2) อาคารสานักงานให้เช่า ได้แก่ อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ต้งั สานักงาน

ที่ต้งั โรงงาน
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก

: บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
: ชั้น 35 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 264 0817-9, โทรสาร 02 264 0820
www.thaimetaldrum.com
: เลขที่ 179 หมู่ 9 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ 038 571 980-2, โทรสาร 038 571 983
: ผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร, ให้เช่าอาคารสานักงาน
: 0107537000645
: หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว

2. ลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
2.1 โครงสร้างรายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดโครงสร้างของรายได้รวม ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์
การจาหน่ ายถังโลหะ
การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ค่าเช่าและค่าบริการ
รวม
หัก รายการระหว่างกัน
มูลค่ารวม

ปี 2564
รายได้
%
1,590.21
68.17
677.05
29.03
65.20
2.80
2,332.46
100.00
94.13
2,238.33
-

ปี 2563
รายได้
%
1,075.82
60.40
638.81
35.87
66.39
3.73
1,781.02
100.00
72.17
1,708.85
-

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2562
รายได้
%
1,174.89
55.57
869.00
41.10
70.31
3.33
2,114.20
100.00
82.85
2,031.35
-
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
(1) อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ธุ รกิจ หลัก ของบริษั ท ได้แก่ การผลิตและจ าหน่ ายถัง โลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร สาหรับบรรจุ น้ ามันหล่ อ ลื่ น
เคมีภัณฑ์ น้ าผลไม้ และน้ ายางข้น โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุง เทพฯ ปริมณฑล และในเขตนิ คมอุตสาหกรรมทางภาค
ตะวันออก ผลประกอบการในธุรกิจนี้ ในเขตกรุงเทพฯ และในนิ คมอุตสาหกรรม ไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล เนื่ องจากบริษัทมีกลุ่ม
ลูกค้าที่หลากหลาย ทาให้ยอดขายเฉลี่ยในแต่ละเดือนค่อนข้างคงที่ แต่บริษัทย่อยคือ บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ที่มีกลุ่มลูกค้าผลิต
น้ ายางข้นเป็ นหลัก จะมียอดขายผันแปรไปตามฤดูกาลขึ้ นอยู่กับความต้องการน้ ายางข้นจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นประเทศที่ตอ้ งการ
สินค้าประเภทนี้ เป็ นจานวนมาก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งย่อยได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PET
บริษัทในเครือเป็ นผูผ้ ลิตขวดพลาสติก PET สาหรับบรรจุน้ าอัดลม น้ าดื่ม และน้ ามันพืช โดยได้ร่วมลงทุนกับ
ผูใ้ ช้ขวดพลาสติกรายใหญ่คือ บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาหน่ าย ได้แก่ หลอด
PREFORM สาหรับใช้ในการ เป่ าขวด และขวดพลาสติก PET ขนาดบรรจุ 0.25 - 6 ลิตร
2) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PP
บริษัทในเครือเป็ นผูผ้ ลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLY BOARD) สาหรับใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ารูปแบบ
ต่างๆ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ใช้เป็ นสื่อวัสดุในการผลิตแผ่นป้ ายโฆษณา แท่นโชว์สินค้า
ตลอดจนธุรกิจเครื่องเขียน และอื่นๆ
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก
บริ ษั ท ในเครื อ เป็ นผู้ผ ลิ ต ฝาพลาสติ ก ที่ ใ ช้ใ นการปิ ดขวด PET ฝาจุ ก ถัง โลหะ และฝาจุ ก ถัง พลาสติ ก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ หลายประเภท
4) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene)
บริษัทในเครือเป็ นผูผ้ ลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เพื่อบรรจุเคมีภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ
(2) พื้ นที่สานักงานให้เช่า
บริษัทและบริษัทย่อยได้ซื้อพื้ นที่ ในอาคารเลครัช ดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็ก ซ์ ตั้ง อยู่ บ นถนนรัชดาภิเษก (สุ ขุมวิท พระราม 4) มีเนื้ อที่ 9,103 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นอาคารสานั กงานเกรดเอในย่านธุ รกิจ ความสูง 38 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง สิ้ น
51,730 ตารางเมตร เพื่อให้บริการพื้ นที่ให้เช่าแก่ลูกค้าสานักงานและร้านค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้ น 8,786
ตารางเมตร มีขนาดตั้งแต่ 80 ตารางเมตร ถึง 1,400 ตารางเมตร ส่วนพื้ นที่ที่เหลือบริษัทใช้เป็ นที่ต้งั สานักงานของบริษัท
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและ
เติบโตทางธุรกิจ บริษัทจึงมีความมุ่งมัน่ และทุ่ มเทในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผ่านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่ อง และเพื่อให้บริษัทสามารถดารงความเป็ นผูน้ าด้านการผลิตถัง โลหะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร และผลิตภัณฑ์พลาสติ ก
บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการ และดาเนิ นงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับพันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์กร อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
− จัดสรรงบประมาณการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
− ทบทวนแผนงานที่เกี่ยวเนื่ องกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นประจาทุกปี
− กาหนดหลักการและกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมาตรฐาน โดยต้องครอบคลุมถึง เรื่องทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
− สนับสนุ นและส่งเสริมโครงการวิจยั และแลกเปลี่ยนองค์ความรูก้ บั บุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
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การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทตั้งอยูบ่ นพื้ นฐานการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยการนาองค์
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกด้านและทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าที่มีคุณภาพ
และคุม้ ค่าสูงสุด อาทิ การนาเทคนิ คการผลิตถังแบบ W Hoop โดยการเพิ่มลอนมาตรฐานลักษณะคล้ายตัวอักษร W มาเป็ นตัวเลือก
ให้แก่ลูกค้าในการผลิตถังโลหะ ที่ช่วยประหยัดพื้ นที่และลดต้นทุนในการขนส่ง และเทคนิ คการผลิตถังแบบ Corrugate โดยการเพิ่ม
ลอนแบบพับระหว่างลอนมาตรฐาน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทางผิวให้แก่เหล็กที่ใช้เป็ นวัสดุในการผลิต ถังโลหะประเภทนี้ จึงมีความ
แข็งแรงและทนแรงสุญญากาศได้ดีกว่าถังโลหะแบบมาตรฐานทัว่ ไป ทาให้ตน้ ทุนวัตถุดิบและการขนส่งลดลง แต่ยงั คงไว้ซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานความแข็งแรง สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกบริษัทได้มีการเลือกใช้เม็ดพลาสติกที่ได้มาตรฐาน ผ่านการค้นคว้าวิจยั และพัฒนา
จากผูผ้ ลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่ อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนาไปผลิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดการใช้ทรัพยากรและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
(1) กลยุทธ์ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
กลยุทธ์การแข่งขันที่สาคัญของบริษัทคือ การสร้างความเชื่อมัน่ และพึงพอใจสูงสุดในสินค้าของบริษัท โดยมุ่งเน้นการ
รักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เนื่ องจากสินค้าส่วนใหญ่จะถูกผลิตขึ้ นตามการสัง่ ซื้ อของ
ลูกค้าซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปในลูก ค้าแต่ละราย บริษัทจึงจาเป็ นต้องมีการวางแผนการผลิตและระบบการจัดส่ง ที่ดี เพื่อให้
สามารถจัดส่งสินค้าได้ค รบถ้วน ตรงตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการและทันเวลานั ดหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญ ในการ
ควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลด
อัตราการสูญเสียระหว่างการผลิต อันส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตและได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังให้
ความสาคัญกับการบริการหลังการขาย โดยมีการติดตามผลอย่างสมา่ เสมอเพื่อรับทราบถึงปั ญหาของสินค้าภายหลังการส่งมอบ เพื่อ
นามาปรับปรุงพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้ น
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลยุทธ์ของบริษัทสาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ คือ เน้นการขายให้แก่ลูกค้าผูใ้ ช้โดยตรง และเป็ นผลิตภัณฑ์เฉพาะสาหรับ
ลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งเน้นการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการกาหนดส่วนลดตามปริมาณการ
สัง่ ซื้ อ สาหรับกลยุทธ์การรักษาและขยายตลาดบริษัทได้ทาการผลิตสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวด PET ณ โรงงานของลูกค้า เพื่อลด
ต้นทุนการบรรจุและขนส่ง และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น การทาชิ้ นส่วน
ประกอบลังพลาสติก และการขยายกาลังการผลิต และมีนโยบายด้านราคาและการบริการที่สามารถแข่งขันได้เป็ นหลัก
จุดเด่น : บริษัทมีความชานาญในการผลิตสินค้า ประกอบกับบริษัทเลือกใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิต
สินค้าที่ได้มาตรฐาน จึงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา
จุดด้อย : ลูกค้าส่วนใหญ่มีการกาหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปทรงขวด แตกต่างกันไปในแต่ละราย ทาให้
ต้องมีการลงทุนสูงในส่วนของแม่พิมพ์
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
จุดเด่นของอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ คือตั้งอยู่ ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง บนถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิทพระราม 4) การคมนาคมสะดวก โดยมีระบบขนส่งมวลชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้งรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ าใต้ดิน รายล้อมด้วย
สถานที่สาคัญ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และมีสวนเบญจกิตติเป็ นทัศนี ยภาพด้านหน้าอาคาร
นโยบายการจัดการบริหารอาคาร มุ่งเน้ นการดารงสภาพอาคารสานั กงานเกรดเอ สาหรับธุรกิจของบริษัททั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ มีสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดให้กับลูกค้าที่เช่าพื้ นที่ภายใน
อาคาร โดยมีการทาสัญญาว่าจ้างบริษัทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริหารอาคารมาเป็ นผูบ้ ริหารอาคาร
(2) การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการจ าหน่ ายในประเทศทั้ง หมด เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ทาให้มีค่า ขนส่งสูง ไม่
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การจาหน่ ายในประเทศนั้ น บริษัทจะจาหน่ ายโดยตรงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต สินค้าชนิ ดต่างๆ
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ที่ตอ้ งการบรรจุภณ
ั ฑ์ถังโลหะเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าของตน บริษัทมีทีมงานด้านการตลาดและการขายที่ผ่านการฝึ กอบรมจนเกิด
ความชานาญและมีประสบการณ์สูง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สาหรับสินค้าประเภทขวด PET หลอด PREFORM และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร บริษัทเป็ นผูจ้ ัดจาหน่ ายให้แก่
ลูกค้าผูใ้ ช้โดยตรงทั้งหมด ส่วนสินค้าประเภทแผ่นพลาสติกลูกฟูก และพลาสติกประเภทฝา บริษัทมีบางส่วนที่มีการจาหน่ า ยผ่านลูกค้า
ขายส่งในราคาถูก โดยมุ่งเน้นการขายในปริมาณมาก และใช้นโยบายด้านราคาและบริการเป็ นตัวนาในการรักษาและขยายตลาดให้
กว้างขึ้ น
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์
การจัดหาผูเ้ ช่าสาหรับพื้ นที่สานักงานของบริษัทภายในอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ ดาเนิ นการโดยบริษัท
นายหน้า ซึ่งจะได้รบั ค่านายหน้าตอบแทนในอัตรา 1 เดือนของรายได้จากการเช่า
(3) ลักษณะลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นลูกค้าประจา ปริมาณการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างแน่ นอนในแต่ละเดือน ลูกค้ารายใหญ่
12 อันดับแรกมียอดการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์รวมกันประมาณร้อยละ 60 ของยอดขายทั้งหมดและไม่มีลูกค้ารายใดสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ร้อ ยละ 30 ในแต่ ล ะปี ลู ก ค้า ของบริ ษั ท สามารถแบ่ง ได้เ ป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ า มัน กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์เ คมี ภัณ ฑ์ และกลุ่ ม
การเกษตร มีปริมาณการสัง่ ซื้ อประมาณร้อยละ 27, 61 และ 12 ของยอดขายรวมตามลาดับ สาหรับปริมาณการขายที่ได้รบั ผลกระทบ
จากฤดูกาลนั้ น มีเพียงลูกค้าในกลุ่มการเกษตรเท่านั้ น ในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลูกค้าผูผ้ ลิตน้ ายางข้นจะมีปริมาณการ
สัง่ ซื้ อตา่ กว่าช่วงอื่นๆ ส่วนลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ามันและกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ มีการสัง่ ซื้ อค่อนข้างสมา่ เสมอตลอดทั้งปี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลูกค้ารายสาคัญของขวดพลาสติก PET ได้แก่ ผูผ้ ลิตและบรรจุน้ าอัดลม น้ าดื่ม และน้ ามันพืช ปริมาณการซื้ อขายกับ
ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 75
ส่วนลูกค้าของแผ่นพลาสติกลูกฟูก ประกอบด้วย ผูใ้ ช้โดยตรง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ผูใ้ ช้ที่อยู่ในธุรกิจ
ผลิตป้ ายโฆษณาสินค้า หรือผู้ใช้ที่นาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น เป็ นต้น และผู้จัดจ าหน่ ายในธุ รกิจขายส่งเครื่องเขียน เครื่องใช้
สานักงาน และร้านค้าซื้ อมา-ขายไป
ส่วนลูกค้าของถังพลาสติก HMW HDPE ขนาด 200 ลิตร ประกอบด้วยผูใ้ ช้โดยตรงในประเทศ เพื่อบรรจุเคมีภัณฑ์
และอื่นๆ
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์
ลูกค้าที่เช่าพื้ นที่ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าชาวต่างชาติที่ตอ้ งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่ าเชื่อถือให้กบั บริษัท ซึ่ง
การเลือกสถานที่ต้งั สานักงานจะคานึ งถึงภาพลักษณ์ของอาคารที่จะเช่า โดยจะเช่าอยู่ในอาคารสานักงานเกรดเอ ทาเลที่ต้งั อยู่ในย่าน
ธุรกิจที่มีการคมนาคมสะดวกในการติดต่อ และเป็ นอาคารสานักงานที่มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี คานึ งถึงความปลอดภัยของผูเ้ ช่า
และผูท้ ี่มาติดต่อเป็ นสาคัญ อีกทั้งพรัง่ พร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกสบายครบครันภายในอาคาร
(4) ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงในปี ที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ในปี 2564 ราคาเหล็กรีดเย็นซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังโลหะยังคงมีความผันผวนและปรับราคาเพิ่มสูงขึ้ นทุก
ไตรมาส ปั จจัยหลักที่ทาให้เหล็กปรับราคาสูงขึ้ นเนื่ องจากประเทศจีนจากัดการส่งออกและลดกาลังการผลิตเหล็กเพื่อลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศประกอบกับความต้องการใช้เหล็กในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้ นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้ นตัวรวมถึงหลายประเทศออก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานอย่างต่อเนื่ อง ถึงแม้ว่าผูผ้ ลิตเหล็กรายใหญ่ในต่างประเทศเริ่มเปิ ด
การผลิตใหม่แต่ยงั ไม่สามารถผลิตเหล็กได้เต็มที่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้ น
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ด้านความต้องการใช้ถังโลหะของลูกค้าโดยรวมในปี 2564 เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนประมาณร้อยละ 12 บริษัทและบริษัท
ย่อยสามารถจาหน่ ายถังโลหะรวมกันเพิ่มขึ้ น 514.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้อยละ 47.81 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา นับว่าเป็ นปี ที่
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทายอดขายสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ ลูกค้าของบริษัทมีการสัง่ ซื้ อถังในปริมาณเพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะลูกค้าใน
กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์ที่มีความต้องการใช้ถงั เพิ่มสูงขึ้ นเนื่ องจากเศรษฐกิจโดยรวมและการส่งออกเริ่มฟื้ นตัว ดีขนอย่
ึ้ างต่อเนื่ อง อีกทั้งราคาเหล็ก
อยู่ในช่วงขาขึ้ นและปริมาณเหล็กในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ลูกค้าส่วนใหญ่ตระหนั กถึงสถานการณ์เหล็กขาดตลาดจึง
มุ่งเน้นจัดซื้ อและสารองถังโลหะให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานมากกว่าต่อรองราคาสินค้าทาให้ก ารแข่งขันด้านราคาลด ความ
รุนแรงลง สาหรับลูกค้ากลุ่มเกษตรกรรมยังเป็ นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ถงั ลดลงอย่างต่อเนื่ อง
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นบริหารต้นทุนวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รักษาคุณภาพของสินค้าและบริก าร
รวมถึงให้ความสาคัญในการติ ดตามราคาเหล็กอย่างใกล้ชิดทาให้บริษั ทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการเก็บสต๊อกวัต ถุ ดิบ ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงที่เหล็กขาดตลาด ประกอบกับบริษัทสามารถปรับราคาขายต่อหน่ วยเพิ่มสูงขึ้ น
ตามต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้ น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนจานวน 89.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 34.95
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ความต้องการผลิตภัณฑ์ขวด PET ของลูก ค้ารายใหญ่เพื่อใช้ในการบรรจุน้ าดื่ มได้มีก ารเปลี่ยนแปลงการซื้ อจาก
โรงงานผูผ้ ลิตแต่ละราย เป็ นการให้ผูผ้ ลิตติ ดตั้ง เครื่องจัก รผลิตขวด PET ณ โรงงานของผู้ซื้อ เพื่อเป็ นการประหยั ดต้นทุ นค่าขนส่ง
ค่าแรงงาน และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้บริษัทสามารถขายสินค้า ได้เพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะที่โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงงานของ
ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้เพิ่มแม่พิมพ์รูปทรงใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ขวด PET ในเขตพื้ นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน
สาหรับขวด PET เพื่อใช้ในการบรรจุน้ า ดื่ม ยอดจาหน่ ายในปี นี้ ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้ น ทาให้บริษัทมี
กาไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
การแข่งขันด้านราคาในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก (Poly Board) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะกับผูซ้ ื้ อ
รายใหญ่ เนื่ องจากสินค้าในกลุ่มนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างด้านคุณภาพมากนั ก ดังนั้ นผูผ้ ลิตและผูข้ ายจาเป็ นต้องรักษาฐานลูกค้าของ
ตนเองไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญด้านคุณภาพและการให้บริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรอย่างสมา่ เสมอ เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งให้ความสาคัญในการลดต้นทุ นการ
ผลิตในด้านการใช้พลังงานลง สาหรับลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีการขายในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ในปี ที่ผ่านมาผลกาไรต่อหน่ วย
ลดลง เนื่ องจากวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้ น อีกทั้งค่าขนส่งผ่านตูค้ อนเทนเนอร์ไปต่างประเทศได้ปรับตัวขึ้ นอย่างมาก
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยงั คงรุนแรงตลอดปี 2564 ทาให้ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่ายังคงซบเซา
อย่างต่อเนื่ อง บริษัทและองค์กรต่างๆ ปรับวิธีการทางานตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยให้พนักงานทางานที่
บ้านมากขึ้ น การทางานจากบ้านกลายเป็ นกลยุทธ์ใหม่ในการจัดพื้ นที่ทางานรวมถึงให้ความสาคัญด้านการควบคุมค่า ใช้จ่ายด้วยการ
ลดขนาดพื้ นที่สานักงานลงและปรับใช้พื้นที่ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ในปี 2564 จานวนซัพพลายใหม่ทยอยเพิ่มเข้าสู่ตลาด
อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจฟื้ นตัวช้าและเปราะบางส่งผลกระทบต่อการเติบโตของค่าเช่า ค่าเช่าสาหรับอาคารสานักงานใหม่ตา่ กว่าที่ คาด
การ์ณไว้และค่าเช่าในอาคารที่มีอยู่ในปั จจุบนั จะอยู่ในระดับคงที่หรือปรับตัวลดลงเนื่ องจากเจ้าของอาคารสานักงานส่วนใหญ่ปรับลดค่า
เช่าเพื่อจูงใจผูเ้ ช่าใหม่ และคงค่าเช่าในอัตราเดิมเพื่อรักษาฐานผูเ้ ช่าเดิมรวมถึงช่วยเหลือผูเ้ ช่าโดยเสนอส่วนลดพิเศษตลอดปี 2564
เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของผูเ้ ช่าที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจานวน 65.20 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.19
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ค่าเช่าและค่าบริการลดลง เนื่ องจากบริษัทมีมาตรการช่วยเหลือผูเ้ ช่าที่ได้รบั
ผลกระทบจากโควิด -19 โดยลดค่าเช่าพื้ นที่ ลงในอัตราร้อยละ 10-20 ปั จ จุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีผูเ้ ช่าทั้งสิ้ นคิดเป็ นร้อยละ
98.64 ของพื้ นที่ให้เช่าทั้งหมด
การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1) จานวนโรงงานและกาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่ใช้ในการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรจานวน 2 แห่ง ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกาลังการผลิตรวม 3.0 ล้านใบต่อปี โดยนโยบายการผลิต
จะขึ้ นอยูก่ บั การคาดการณ์ยอดขายในปี ถัดไปของฝ่ ายจัดการ
โครงสร้า งและการดาเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษั ท
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ผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริษัทย่อยมีโรงงานจ านวน 3 โรง ที่มีที่ดินและอาคารโรงงานเอง โดยโรงงานแห่ง แรกอยู่ที่อาเภอลาดหลุ มแก้ว
จังหวัดปทุมธานี มีกาลังการผลิตขวด PET หลอด PREFORM และแผ่นพลาสติกลูกฟูก จานวน 13,000 ตัน, 10,000 ตัน และ 4,500
ตัน ตามลาดับ โรงงานแห่งที่สองอยู่ที่อาเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง มีกาลัง การผลิตขวด PET จานวน 1,500 ตันต่อปี โรงงานแห่ง
ที่สามอยูท่ ี่อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกาลังการผลิตขวด PET หลอด PREFORM จานวน 1,200 ตันต่อปี และ 4,000 ตันต่อปี
ตามลาดับ และมีเครื่องจักรผลิตขวด PET ที่ไปติดตั้งที่โรงงานของลูกค้าอีก 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง ที่จังหวัด
สมุทรสาคร 1 แห่ง และที่จงั หวัดสุรินทร์ 1 แห่ง โดยนโยบายการผลิตจะขึ้ นอยูก่ บั การคาดการณ์ยอดขายในปี ถัดไปของฝ่ ายจัดการ
(2) วัตถุดิบและผูจ้ ดั จาหน่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะกระจายการจัดซื้ อวัตถุดิบต่างๆ ไปยังผูจ้ ัดจาหน่ ายหลากหลายราย ทั้งนี้ เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
วัตถุดิบที่สาคัญได้แก่ เหล็กม้วนรีดเย็น ฝาจุก และฝาเกลียว ซึ่งบริษัทสัง่ ซื้ อมาจากทั้ งในประเทศ และนอกประเทศ
ได้แก่ เกาหลี อินเดีย สิงคโปร์ ในปี 2564 บริษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื้ อจากในประเทศและต่างประเทศ เท่ากับ 97:3
ต้นทุ นวัตถุ ดิบที่ มีมูลค่ าสูง กว่ าร้อยละ 50 ของต้นทุ นการผลิตรวมของบริษัท ได้แก่ เหล็ก ม้วนรีดเย็น ซึ่ง มีก าร
เปลี่ยนแปลงราคาในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
ราคา (บาท/กิโลกรัม)

ปี 2564
32.7

ปี 2563
20.0

ปี 2562
21.7

ปี 2561
22.8

ปี 2560
21.5

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
วัตถุดิบที่สาคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET เม็ดพลาสติก PP และ PE ซึ่งสามารถจัดหาได้ภายในประเทศ และเม็ด
พลาสติ ก HMW HDPE ซึ่ง ต้องนาเข้าจากต่ างประเทศ และมีบริษัทผู้จัดจ าหน่ ายวัตถุ ดิ บประเภทนี้ หลายราย ทาให้ราคาวัต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศถูกกว่าราคาในตลาดโลก (เมื่อรวมภาษีนาเข้าแล้ว)
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์มีตวั ตน
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน 22 แปลง รวมเนื้ อที่ 126 ไร่ 2 งาน 11.60 ตารางวา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โรงงาน 5 แห่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
343.59
66.32
111.17
275.92

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อย ได้นาไปใช้เป็ นหลักประกันสินเชื่อต่างๆ กับสถาบันการเงิน
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3. การถื อหุ น้ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
นิ ติบุคคลที่บริษัทถือหุน้ ตั้งแต่รอ้ ยละ 10 ขึ้ นไป
ข้อมูลบริษัทย่อย
1. ชื่อบริษัท
สถานที่ต้งั

: บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
: ชั้น 35 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ
: ผลิตและจาหน่ ายถังโลหะ
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก
: หุน้ สามัญ 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษัทถือ
: หุน้ สามัญ 160,000 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้
: 80%

2. ชื่อบริษัท
สถานที่ต้งั

: บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
: เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว ตาบลบ้านฉาง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ประเภทกิจการ
: ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก
: หุน้ สามัญ 700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษัทถือ
: หุน้ สามัญ 559,993 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้
: 79.999%
2.1 ชื่อบริษัท
: บริษัท อีสท์พลาส จากัด
สถานที่ต้งั
: เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว ตาบลบ้านฉาง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ประเภทกิจการ : ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก : หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ถือ
: หุน้ สามัญ 499,993 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้ ของบริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
: 99.99%

3. ชื่อบริษัท
สถานที่ต้งั

: บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด
: ชั้น 35 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ
: ซื้ อและจาหน่ ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก
: หุน้ สามัญ 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษัทถือ
: หุน้ สามัญ 199,994 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้
: 99.997%
3.1 ชื่อบริษัท
: บริษัท เลครัชดา จากัด
สถานที่ต้งั
: ชั้น 35 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ : จาหน่ ายเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ และให้บริการที่ปรึกษา
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก
: หุน้ สามัญ 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด ถือ : หุน้ สามัญ 399,994 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้ ของบริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด
: 99.9985%

โครงสร้า งและการดาเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษั ท

10

ผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 ลาดับแรก มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบริษัท
นายเนตร จรัญวาศน์
นายนิ พนธ์ จรัญวาศน์
นายยงยุทธ จรัญวาศน์
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จากัด
นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์
นายนพ จรัญวาศน์
บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จากัด
MISS MOEKA TAKEUCHI
BANK OF SINGAPORE LIMITED

จานวนหุน้ (หุน้ )
48,952,910
14,632,260
13,499,987
11,550,400
6,435,000
4,556,000
3,493,000
3,351,400
2,900,000
2,716,200

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
32.635
9.755
9.000
7.700
4.290
3.037
2.329
2.234
1.933
1.811

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุน้ แสดง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ครั้งสุดท้าย วันที่ 12 มีนาคม 2564
: ผูถ้ ือหุน้ ลาดับที่ 1, 2, 6 และ 7 เป็ นผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

4. จานวนทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชาระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 150 ล้านบาท เรียกชาระแล้วทั้งสิ้ น แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน150,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
ราคาหุน้ ละ 1 บาท

5. การออกหลัก ทรัพ ย์อื่น
ไม่มี

6. นโยบายการจ่า ยเงิ น ปั น ผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการ
พิเศษในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ในปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
210 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74.39 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2563
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง
ปี ตามงบการเงิน / ปี ที่จา่ ยเงินปั นผล
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2563/2564 2562/2563 2561/2562 2560/2561 2559/2560
1.88
1.82
2.17
1.80
1.92
1.40
1.40
1.40
1.20
1.20
74.39
76.90
64.50
66.55
62.54
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การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
1. นโยบายและแผนการ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนปั จจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบสูงผลกระทบปานกลาง และ
ผลกระทบตา่ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
บริหารงานของบริษัทให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้ นและเตรียมการรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้ น โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ ประกอบกับพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทารายงานแผน
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
บริษัทได้จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com
ภายใต้หวั ข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

2. ปั จ จัย ความเสี่ ย งต่อ การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความผันผวนของราคาเหล็กรีดเย็นยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงอันดับต้นต่อธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ถังโลหะเนื่ องจากเหล็กรีดเย็นเป็ นวัตถุดิบ
หลัก ในการผลิตถัง โลหะที่ คิดเป็ นต้นทุ นการผลิตถึ ง ร้อยละ 75 ของต้นทุ นรวมบริษัทฯ มีแนวทางรองรับความเสี่ยงดัง กล่า วโดย
เปรียบเทียบราคาจากผูจ้ าหน่ ายเหล็กรีดเย็นหลายรายก่อนสัง่ ซื้ อเหล็กทุกครั้ง เพื่อให้ได้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด
รวมทั้งให้ความสาคัญในการติดตามแนวโน้มราคาเหล็กอย่างสมา่ เสมอ ซึ่งเป็ นข้อมูลสาคัญในการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง ให้มี
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับนโยบายการจัดซื้อของลูกค้า
เนื่ องจากในปั จจุบนั ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายมีการรวมกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อทาการจัดซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมกัน ทาให้มี
ความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์รวมกันเพิ่มสูงขึ้ นมากและได้กาหนดสูตรการปรับราคาโดยอ้างอิงกับดัชนี ราคาเหล็กตามที่ลูกค้ากาหนด ซึ่ง
อาจจะมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทาให้ผผู้ ลิตไม่สามารเปลี่ยนแปลงราคาขายตามราคาเหล็กที่ซื้อมาในเวลานั้นได้ และมีโอกาสสูงที่
กลุ่มลูกค้าจะเลือกการซื้ อบรรจุภัณฑ์จากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียว เพื่อให้ได้ผูเ้ สนอราคาที่ตา่ สุ ดในช่วงเวลาการส่งมอบที่กาหนด ทาให้
ผูผ้ ลิตแต่ละรายใช้นโยบายลดราคา จึงมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกาไรของบริษัทฯ ในอนาคต
ความเสี่ ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ จากกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ครอบครัวจรัญวาศน์ ประกอบด้วย นายนิ พนธ์ จรัญวาศน์ นายเนตร จรัญวาศน์ นางสาว
สาวิตรี จรัญวาศน์ นายนพ จรัญวาศน์ เป็ นผู้ถือหุน้ กลุ่ มเดี ย วกัน ถื อหุน้ รวมกัน คิ ด เป็ นสัด ส่ วนร้อยละ 47.76 ของจ านวนหุ น้ ที่
ออกจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ บางรายยังเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามและเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทด้วย จึงทาให้
เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัท กาหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ดังนั้ นผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการ
บริหารของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ได้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ
อย่างชัดเจน อีกทั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านยังเป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีส่วนช่วยให้การ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการต่างๆ เป็ นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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การขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ เพื่ อ ความยั ่งยื น
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูผ้ ลิตถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร รายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้ นใน
ปี 2501 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยหยุดยั้งในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่มีต่อบริษัท ด้วยการเป็ นผูบ้ ุกเบิกและครองความเป็ นผูน้ าในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตถัง
โลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร มาอย่างยาวนานมากกว่า 60 ปี ประกอบกับการมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมัน่ คงเสมอมา ได้แสดงให้
เห็นเป็ นอย่างดีถึงความสาเร็จอย่างยืนยาวและยัง่ ยืนของบริษัท

1. นโยบายและเป้ า หมายการจัด การด้า นความยั ่งยื น
บริษัทให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบริษัทได้ยึดถือและนาหลักการดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน
ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เสมอมา และเพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าบริษัทจะมี
ความพร้อมต่อธุรกิจ ตลาด และสภาพแวดล้อมการดาเนิ นงานในอนาคต เพื่อลดและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้ น ตลอดจนการ
สร้างคุณค่าร่วมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
− มุ่งมัน่ พัฒนากระบวนการทางธุ รกิจ โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิท ธิ ภ าพ
ดาเนิ นงานในทุกๆ ด้านของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ เสมอภาค เป็ นธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
− ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความเท่าเทียมกัน เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคน ไม่ละเมิด
สิทธิท้งั โดยทางตรงและทางอ้อมตามหลักสิทธิมนุ ษยชน
− ปลูกฝั งและสร้างจิตสานึ ก ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานทุกระดับ ในการปฏิบัติงานและหน้าที่ ดว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
− ส่ง เสริม ให้พนั ก งานมี ความเป็ นอยู่และคุ ณ ภาพชีวิ ตที่ ดี ดูแลรัก ษาสภาพแวดล้อมการท างานของพนั ก งานให้มี ค วาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทางาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการ
ทางาน
− ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้ นจากการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท โดยการส่งเสริมการดาเนิ นงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักขององค์กร
− ยึดมัน่ ในหลัก การการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน โดยใช้เป็ นแนวทางในการด าเนิ น ธุ รกิจ บนพื้ นฐานของความรับผิ ด ชอบต่ อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
− สนับสนุ นและผลักดันให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการกระตุน้ และปลูกฝั ง
จิตสานึ กเรื่องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทุกกระบวนการทางานของบริษัท

2. การจัด การผลกระทบต่อผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของธุ ร กิ จ
บริษัทตระหนักดีว่าผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจมีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท อันเป็ นส่วน
สาคัญที่จะทาให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน บริษัทจึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและไม่หยุดยั้งที่จะสร้างคุณค่า
สินค้าของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้ทาการ
วิเคราะห์เพื่อบ่ง ชี้ ผูม้ ีส่วนได้เสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจ ประเมินผลกระทบในกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจ ความคาดหวัง และการ
ตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวของผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนี้

การขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ เพื่ อ ความยัง่ ยื น

13

ผูม้ ีส่วนได้เสีย
พนักงาน

การมีส่วนร่วม
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การรับฟั งข้อร้องเรียนและ
ข้อคิดเห็นของพนักงาน
- การแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์การทางาน
- ข่าวสารด้านความปลอดภัย และ
ชีวอนามัย
- กิจกรรมฝึ กอบรมพัฒนาและ
สัมมนาพนักงาน
- การพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในที่ทางาน

ความคาดหวัง
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็ นธรรม
- โอกาสในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะและความรูใ้ นการ
ทางาน
- ความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
- ความมัน่ คงและก้าวหน้าในอาชีพ
- ความเท่าเทียม ความเสมอภาค
และความเป็ นธรรม

ผูถ้ ือหุน้

- การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
- การรายงานผลการดาเนิ นงานราย
ไตรมาส
- การเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารและองค์กร

คณะกรรมการ
บริษัท

- การประชุมคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กระประชุมคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- การเข้าพบลูกค้า
- การสารวจความพึงพอใจ
- การให้ความรูท้ างด้านเทคนิ ค
- การเปิ ดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต
- การทากิจกรรมร่วมกัน
- การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง

- มูลค่าหุน้ และผลตอบแทนที่ดี
- กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและ
มัน่ คง
- การกากับดูและกิจการที่ดี
- การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่า
เทียม
- ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันต่อเหตุการณ์
- มีระบบการตรวจสอบและควบคุมที่
เหมาะสม
- มีระบบการบริหารความเสี่ยง
- การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณ
- การปฏิบตั ิที่โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้
- ความสาเร็จของธุรกิจ

ลูกค้า

- สินค้าที่ดีมีคุณภาพตามสัญญา ส่ง
มอบได้ตามปริมาณที่ตอ้ งการ และ
ต่อเนื่ อง
- ข้อมูลทางเทคนิ คของสินค้าที่
ถูกต้อง
- การปฏิบตั ิตามสัญญาและข้อตกลง
ทางการค้าอย่างเป็ นธรรม
- การรับประกันสินค้า
- การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
- ความสัมพันธ์ที่ดี

การตอบสนองความคาดหวัง
- ปรับค่าตอบแทนและโบนัส
ประจาปี ให้สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน และผล
ประกอบการของบริษัท
- ประเมินผลงานอย่างเป็ นธรรม
- จัดกิจกรรมฝึ กอบรมอย่าง
สมา่ เสมอ
- กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
- เงินกูฉ้ ุกเฉินปลอดดอกเบี้ ย
- บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ระบบมาตรฐานสากล ISO14001
- เคารพสิทธิมนุ ษยชนอย่างเท่า
เทียมและเคร่งครัด
- กากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
- จ่ายเงินปั นผลอย่างเหมาะสม
- เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
โปร่งใส และทันเวลา
- บริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบ
- กาหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง

- กากับกิจการที่ดี ตามนโยบายที่
กาหนด และมีการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด
- รายงานผลการดาเนิ นงาน

- ควบคุมการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานที่
ดี และสามารถส่งมอบได้ตรงตาม
ปริมาณและเวลาที่กาหนด
- ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เลือกใช้วตั ถุดิบที่ดีและมี
คุณภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อสินค้า
- บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วย
ระบบสากล ISO9001
- กากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
- เชิญเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
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ผูม้ ีส่วนได้เสีย
คู่คา้

ผูร้ บั กาจัดของเสีย

ลูกหนี้
ที่เกินกาหนดชาระ
หน่ วยงานภาครัฐ

ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม
- การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
- การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง
- การประเมินคู่คา้ ประจาปี
- การแลกเปลี่ยนความรูเ้ กี่ยวกับ
ข้อกาหนดของกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้อง

ความคาดหวัง
- การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า
- การปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่างเป็ น
ธรรม
- การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
โปร่งใส
- ความสัมพ้นธ์ที่ดี
- การปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่าง
เคร่งครัด
- การดาเนิ นการที่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับและกฎหมาย
- การประนี ประนอมผ่อนผัน

การตอบสนองความคาดหวัง
- ชาระค่าสินค้าตรงตามเวลา
- ปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดซื้ อจัด
จ้าง ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่

- ติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนิ นการของผูร้ บั กาจัดของเสีย
- ประเมินผลการดาเนิ นงานของผูร้ บั
กาจัดของเสีย
- การเข้าพบ
- เจรจาต่อรอง
- ดาเนิ นการตามกฎหมาย
- การเข้าพบเพื่อชี้ แจง
- การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
- ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
- การเข้าตรวจเยี่ยมกิจการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายในทุกด้าน
- เงื่อนไขตามข้อกาหนดของ
- การให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล - ชาระภาษีทุกประเภทอย่าง
กฎหมาย
เพื่อการพัฒนา
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงต่อเวลา
- การให้การสนับสนุ นโครงการของ - เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ภาครัฐที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
โปร่งใส
- รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
กาหนด
- การร่วมกิจกรรมกับหน่ วยงาน
- การสนับสนุ นกิจกรรมที่เป็ น
- สนับสนุ นกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะ
ภาครัฐและเอกชนในการจัด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ประโยชน์
กิจกรรมเพื่อสังคม
- การดาเนิ นธุรกิจโดยไม่สร้าง
- จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
- การสารวจความคิดเห็นและรับ
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ชุมชนและสังคม
เรื่องร้องเรียนต่างๆ
- การให้ความช่วยเหลือและมีส่วน
- ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนและ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
สังคม
- เคารพสิทธิมนุ ษยชนอย่างเท่า
- ความโปร่งใสในการดาเนิ นกิจการ
เทียมและเคร่งครัด
- การมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต - สร้างอาชีพแก่ชุมชน
และคอร์รปั ชัน่
- การจัดกิจกรรมการอนุ รกั ษ์
- มีส่วนร่วมในการแก้ไขและอนุ รกั ษ์ - ปลูกจิตสานึ กด้านการลดการใช้
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
บริษัท
- ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - กาหนดเป้ าหมายในการควบคุม
- การเผยแพร่ขอ้ มูลและสื่อความรูท้ ี่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่า
เกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์พลังงานและ
สาธารณูปโภค น้ ามันเชื้ อเพลิง
สิ่งแวดล้อม
และสารเคมี
- การพบปะหน่ วยงานด้าน
- การพัฒนาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม
กระบวนการการผลิต กระบวนการ
- การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่ วยงาน
ขนส่ง และอื่นๆ ที่เป็ นมิตรและลด
ภาครัฐและเอกชนด้านการอนุ รกั ษ์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ระบบมาตรฐานสากล ISO14001
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3. การจัด การด้า นความยั ่งยื น ในมิ ติ สิ่ ง แวดล้อม
3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนั กถึงความสาคัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญในเรื่องการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
− ค านึ ง ถึ ง ทางเลื อ กในการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยให้มี ผ ลกระทบต่ อ ความเสี ย หายต่ อ สัง คม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
− ดาเนิ นกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างสมา่ เสมอ
− ปลูก ฝั ง จิตสานึ ก ในเรื่องการรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มให้เกิ ดขึ้ นในหมู่พ นั ก งานทุ ก ระดับอย่างต่อ เนื่ อง และจัดให้มี ก าร
ฝึ กอบรมในหัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
− ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
− ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออก
โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการพิจารณาและศึกษาเพื่อจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี บริษัทมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อ
ป้ องกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้ นต่อสิ่งแวดล้อม มีการยกระดับคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
โดยการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีและวิธีการที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ตลอดจนการลดการปล่อยมลสาร ของ
เสีย และก๊าซเรือนกระจก เช่น การจัดซื้ ออุปกรณ์และเครื่องจักรผลิตสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่เสื่อมสมรรถภาพ ก่อมลพิษ
สิ้ นเปลืองพลังงาน โดยเลือกอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้ าแทนพลังงานดีเซล เป็ นต้น
บริษัทมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริงในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้แสดงเจตนารมณ์ โดยการเข้า
ร่วมโครงการจากรัฐบาลและเอกชนที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง อาทิ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการสนั บสนุ นการลงทุ นเพื่ อ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน เป็ นต้น
ในปี 2564 บริษัทมีความพยายามในการนาพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการสร้างมลพิษ และการใช้
ทรัพยากร จึงได้ทาการศึกษาและริเริ่มโครงการติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคาโรงงานของบริษัทเพื่อผลิตไฟฟ้ าขึ้ น ซึ่งจากการคานวณ
คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ได้ถึง 650-700 ตันต่อปี ทั้งนี้ คาดว่า
โครงการจะสาเร็จแล้วเสร็จและสามารถผลิตไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ได้ภายในกลางปี 2565 เป็ นต้นไป
ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้นั ตอนใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาหรับวัตถุดิบเหลือใช้
เช่น เศษเหล็ก เศษกระดาษ และเศษพลาสติ ก ที่ เหลือจากกระบวนการผลิ ต จะถูก จ าหน่ ายออก และสามารถน าไปแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่นได้ท้งั หมด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการจัดทาสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้ า ทรัพยากรน้ า เชื้ อเพลิง สารเคมี ตลอดจนวัสดุ
สิ้ นเปลืองต่างๆ เป็ นประจาทุกเดื อน ซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนโรงงานและสานั กงาน พร้อมตั้งเป้ าหมายในการควบคุ มปริมาณการใช้
เพื่อให้เกิดการลดและการหมุนเวียนใช้ อันจะนาไปสู่ความสามารถในการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่าและก่อประ โยชน์สูง
ที่สุด เช่น การจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษค่าขับประหยัด สาหรับพนักงานจัดส่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการลดการใช้น้ ามัน
เชื้ อเพลิงและขับขี่อย่างประหยัด เป็ นต้น
บริษัทได้ทาการก่อสร้างระบบบาบัดกลิ่น เพื่อกาจัดกลิ่นที่อาจก่อให้เกิดความราคาญต่อโรงงานและชุมชนใกล้เคียง บริษัท
มีการทะนุ บารุงระบบและติดตามผลกระทบด้านมลพิษ ทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องและสมา่ เสมอ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ และ
เสียงเป็ นสาคัญ บริษัท ได้ทาการว่าจ้างบริษัท เทคนิ คสิ่งแวดล้อมไทย จากัด เข้ามาตรวจวัด คุณภาพอากาศและบรรยากาศภายใน
โรงงานและบริเวณโดยรอบ พบว่าค่าอากาศ และมลสารสาคัญที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
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บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ง แวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2015 จาก UNITED REGISTRAR OF
SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่บริษัทได้มีก าร
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ยังได้จดั ให้มีช่องทาง
สาหรับการรับข้อร้องเรียนหากชุมชนได้รบั ผลกระทบใดๆ อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นธุรกิจขอบริษัท ซึ่งในปี ทีผ่านมาทางบริษัทไม่ได้
รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จากชุมชนและบริษัทที่อยูใ่ กล้เคียงแต่
อย่างใด

4. การจัด การความยั ่งยื น ในมิ ติ สัง คม
4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
บริษัทคานึ งถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิ นธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด มีจ รรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ ไม่
เรียก ไม่รบั และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัท และเพื่อให้ก ารดาเนิ นงาน
ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย บริษัทจึงได้นาแนวทางความรับผิ ดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาเป็ นกลยุทธ์สาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความยัง่ ยืน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์ของทุกคน ไม่ละเมิดสิทธิท้งั โดยทางตรงและทางอ้อม โดยเปิ ดโอกาสด้านการจ้างงานให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้ อชาติ
และศาสนาอย่างเท่าเที ยมกัน ทั้ง นี้ ยัง ได้ก าหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้อ งเรียน จากการกระทาผิ ดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความลับ เพื่อสร้าง ความมัน่ ใจให้กับผู้
ร้องเรียนตามหลักสิทธิมนุ ษยชน อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 4/2557 เรื่องนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อม
กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่กระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบการแข่ง ขันทางการค้าที่สุจ ริตและเป็ นธรรม
ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ยึดหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
เคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กาหนด
ราคาสินค้าและชาระค่าการใช้หรือได้มาของทรัพย์สินอย่างเป็ นธรรม ซึ่งบริษัทได้กาหนดเป็ นนโยบายและยึดถือปฏิบัติแล้ว อ้างอิงตาม
คู่มือการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 ธันวาคม 2564
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทถื อว่าพนั ก งานเป็ นปั จ จัยสาคัญที่ จ ะทาให้องค์ก รมุ่ง สู่ความสาเร็จ ในการดาเนิ นธุ รกิจ จึง จัดให้มี ระบบการดูแล
พนั ก งานอย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรมตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท เช่น การดูแลค่าตอบแทนให้พนั กงานทุก คนอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และสวัสดิการอื่นๆ รวมถึงจัดให้มีการพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรร
สวัสดิการอย่างสมา่ เสมอ จัดให้มีสวัสดิการพิเศษสาหรับพนักงานเพื่อลดภาระและความกังวลเรื่องค่าครองชีพ ส่งเสริมสวัสดิภาพความ
เป็ นอยู่ที่ดีของพนักงานที่คลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ให้
โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ มีข้นั ตอนและวิธีการดาเนิ นการเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของพนักงานอย่างชัดเจน พร้อมแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็วและเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความ
เป็ นปั จเจกชนและสิทธิมนุ ษยชน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทตระหนั กถึงความสาคัญของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของพนักงาน โดยความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรูถ้ ึงการทางานด้วยความปลอดภัย ให้การสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การดาเนิ นการ รวมทั้งกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางานให้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
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บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้สอดคล้ องกับกฎหมาย รวมถึ ง
มาตรฐานสากล และข้อกาหนดอื่นๆ ที่บริษัทนามาประยุกต์ใช้ จัดให้มี อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยอย่างเพียงพอ จัดทามาตราการ
ป้ องกัน ติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานอยูเ่ สมอ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าระบบและมาตรการต่างๆ สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิงตามคู่มือการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 ธันวาคม 2564
การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัท มีความมุ่ง มัน่ ในการเป็ นผู้นาด้า นการผลิตสิน ค้าถัง โลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่ มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองต่ อ ความพึง พอใจและสร้างความมัน่ ใจให้กับ ลูก ค้า ของบริษัท ที่ จ ะได้รับผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี คุณ ภาพและตรงต่ อ เวลา รัก ษา
สัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม มีการเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
จัดให้มีการรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนมีความจริงใจและความพยายามต่อการจัดการข้อร้องเรียนและข้อบกพร่องนั้นๆ ไม่คา้ กาไรเกินควร
และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทมีการพิจารณาความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และให้
ความช่วยเหลือแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการเป็ นประจาทุกปี และได้สนับสนุ นให้พนักงานทุกๆ คนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
4.2 ผลการดาเนิ นงานด้านสังคม
สาหรับในปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงาน ลูกค้า
หรือ สังคมและชุมชน ที่เป็ นการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เป็ นธรรม อันขัดแย้งต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่
บริษัทได้จดั ทาไว้แต่อย่างใด
ตามที่ บริษัทได้ดาเนิ นการจัดทาการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุ ณภาพสินค้าและการบริการโดยสารวจความ
คิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รบั ของลูกค้าที่สงั ่ ซื้ อสินค้าจากบริษัทในปี 2564 จานวน 22 ราย ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพสินค้า
และการบริการของบริษัทโดยรวม ร้อยละ 89.95 โดยตั้งเกณฑ์เป้ าหมายความพึงพอใจไว้ที่ ร้อยละ 85 ซึ่งผลของคะแนนรวมในแต่ละ
หัวข้อที่ได้รบั เกินกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ท้งั หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้ น 161 คน และมีค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตาแหน่ ง ค่ามาทางาน โบนัสประจาปี เงินสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานหรือครอบครัวประสพปั ญหาด้านสุขภาพ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินให้กยู ้ ืมกรณีฉุกเฉิน ค่าชุดยูนิฟอร์ม บริการรถรับส่ง และอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน
กฎหมาย และตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงานที่บริษัทได้กาหนดขึ้ น รวมถึงเงินสมทบประกันสังคม และกองทุนสารองเลี้ ยงชีพในปี
2564 รวมทั้งหมด 70.83 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายสนั บสนุ นให้พนั กงานในทุก ระดับ เข้ารับการฝึ ก อบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพในการทางานของพนักงานอย่างสมา่ เสมอ หัวข้ออบรบและสัมมนาในปี 2564 เช่น การขนส่งสินค้า (ถังโลหะ
200 ลิตร) การตรวจสอบรอยเชื่อมและการผสมน้ ายาทดสอบรอยรัว่ ตะเข็บ การลาเลียงถังโลหะ 200 ลิตร การขับรถบรรทุกอย่างถูก
วิธีและปลอดภัย การอบรมเรื่องทัศนคติที่ดีในการทางาน-ทางานอย่างไรให้มีความสุข การอบรมเรื่องธุรกิจมัน่ คง ดารงคุณธรรมด้วย
กฎหมายแข่งขันทางการค้า การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร (Financial Analysis for Management Decisions)
ความรับผิดชอบของผูท้ าบัญชี และการจัดทาบัญชีให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สาคัญ การป้ องกัน ตรวจจับทุจริต สร้างธุรกิจ
เพื่อความยัง่ ยืน หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) เป็ นต้น
บริษัทให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน นอกเหนื อจากการกาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการดาเนิ นงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน บริษัทได้จดั ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานที่และการทางานอย่างสมา่ เสมอ จัดทาแผนการป้ องกันอุบตั ิภยั และการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน แผนการจัดเก็บและจัดการสารเคมี
สารอันตราย และสิ่งปฏิกูล จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี ไฟเป็ นประจาทุกปี สาหรับส่วนของโรงงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2564 และสานักงาน เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ บริษัทได้จดั ทาสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจาปี โดยตั้งเป้ าหมาย
อุบตั ิเหตุจากการทางานเป็ น “ศูนย์” เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เหนื อกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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ตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท สาธรธานี จากัด ในการจัดโครงการ “แบ่งปั นสานฝั นเพื่อน้อง” เป็ น
ประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ น จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวสาหรับปี 2564 ออกไป
และเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีต่อธุรกิจ บริษัทได้เข้าให้การช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย
ของบริษัท ในธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านตัดผม และสปา โดยการปรับลดค่าเช่าพื้ นที่ลงในอัตราร้อยละ 10-20
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ในการช่วยลดการแพร่ระบาด ความรุนแรงของอาการ และการ
เสียชีวิต และเพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งในการเร่งสร้างภูมิคุม้ กันหมู่และฝ่ าวิกฤตโควิด-19 บริษัทจึงมีความพยายามในการจัดหาและอานวย
ความสะดวกให้แก่พนักงานในการเข้ารับวัคซีน รวมทั้งเชิญชวนและจูงใจพนักงาน โดยการมอบเงินจานวน 3,000 บาท ให้แก่พนักงาน
ทุกคนที่ได้รบั วัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว
ในปี 2564 บริษัทร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งในการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและยากไร้ดว้ ยการมอบเงินบริจาคจานวนรวม 300,000
บาท ให้แก่ 4 องค์กร ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิ ธิบา้ นนกขมิ้ น และมูลนิ ธิ
เด็กพิการบ้านนนทภูมิ
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การวิ เ คราะห์แ ละคาอธิ บ ายของฝ่ ายจั ด การ
1. ผลการดาเนิ น งานที่ ผ่ า นมา
ส าหรับ ปี 2564 นี้ นั บ ว่ า เป็ นปี ที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยสามารถท าผลก าไรได้สู ง สุ ด ตั้ง แต่ จัด ตั้ง บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมา
โดยเฉพาะผลการดาเนิ นงานด้านผลิตภัณฑ์ถัง โลหะ บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรเพิ่มขึ้ นอย่างมาก บริษัทและบริษัทย่อยยัง คงให้
ความสาคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อธุรกิจ คุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนพยายามรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด อันส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทากาไรได้ดีอย่างต่อเนื่ อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจรวม 370.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 53.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.92
มีกาไรสุทธิต่อหุน้ 2.47 บาท เพิ่มขึ้ น 0.36 บาทต่อหุน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการโดยรวมเพิ่มขึ้ นมาก โดยสามารถแยกเป็ นรายผลิตภัณฑ์
ได้ดงั นี้
ผลิตภัณฑ์ถังโลหะมีรายได้ 1,590.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 514.39 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47.81 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
ปริมาณการจาหน่ ายถังโลหะเพิ่มขึ้ น คิดเป็ นร้อยละ 12.32 และราคาขายต่อหน่ วยเพิ่มสูงขึ้ น คิดเป็ นร้อยละ 33.06 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2563 ในรอบปี ที่ผ่านมาเหล็กซึ่ง เป็ นวัตถุ ดิบหลักและเป็ นต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์มี การปรับราคาเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทุ ก
ไตรมาส ราคาเหล็กปรับเพิ่มขึ้ นร้อยละ 85.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ทาให้ตน้ ทุนขายเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 68.04 ในปี 2563 เป็ น
ร้อยละ 72.89 ในปี 2564 แต่เนื่ องจากปริมาณการจาหน่ ายสินค้า ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นร้อยละ 12.32 และราคาขายต่อ
หน่ วยที่เพิ่มสูงขึ้ นตามต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้ น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไร 345.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 89.55 ล้านบาท คิดเป็ น
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 34.95
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีรายได้ 677.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 38.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.99 บริษัทย่อยมีปริมาณการจาหน่ าย
สินค้าใกล้เคียงกับปี ก่อน ราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้ น แต่ราคาขายต่อหน่ วยปรับขึ้ นได้เล็กน้อย ทาให้ตน้ ทุนขายของบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 85.51 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 89.38 ในปี 2564 บริษัทย่อยมีก าไรจากผลิตภัณฑ์พลาสติ ก จ านวน 20.73
ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีกาไร 46.01 ล้านบาท ลดลง 25.28 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 54.95
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจานวน 65.20 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
1.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ค่าเช่าและค่าบริการลดลง เนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทจึงลดค่าเช่าพื้ นที่
ให้กับบางกลุ่มลูกค้า และลูกค้าบางรายขอเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด ปั จจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีผูเ้ ช่าทั้งสิ้ นคิดเป็ นร้อยละ
98.64 ของพื้ นที่ให้เช่าทั้งหมด
ทางด้านค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ถัง โลหะมีตน้ ทุ นขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 68.04 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ
72.89 ในปี 2564 จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักปรับราคาเพิ่มขึ้ น ทาให้ตน้ ทุนขายเพิ่มขึ้ นร้อยละ 4.85 สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกมี
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้ นเช่นกัน จากร้อยละ 85.51 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 89.38 ในปี 2564 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้ นร้อย
ละ 3.87
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้ นจานวน 2.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.81 มีดอกเบี้ ยจ่าย 0.04 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 78.34 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้ นจาก 69.08 ล้านบาท ในปี 2563 เป็ น 86.47 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้ น
จานวน 17.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.18 เนื่ องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรเพิ่มมากขึ้ น
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่ องจากปริมาณธุรกรรมมีน้อย บริษัท
ย่อยมีรายได้จ ากการขายต่างประเทศ จ านวน 27.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ของยอดขายรวม (ดูหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อ 25 รายได้จากการขายต่างประเทศ)
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้ง สิ้ น 2,294.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 จานวน 535.69 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 30.46 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ นร้อยละ 94.71 ของรายได้รวม ส่วนที่
เหลือเป็ นรายได้จากค่าเช่าค่าบริการคิดเป็ นร้อยละ 2.84 และรายได้อื่นคิดเป็ นร้อยละ 2.45
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อัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากร้อยละ 28.64 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 24.79 ในปี 2564 อัตรากาไรจาก
การดาเนิ นงานลดลงจากร้อยละ 20.58 เป็ นร้อยละ 18.52 อัตราส่วนกาไรสุทธิปรับ ลดลงจากร้อยละ 17.99 เป็ นร้อยละ 16.12
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนขายรวมเพิ่มขึ้ น
แต่เนื่ องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดจาหน่ ายสินค้ารวมเพิ่มขึ้ นมาก ทาให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ้ น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน
สาหรับอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 10.57 เป็ นร้อยละ 12.51 ในปี 2564 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท
มีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานงวดปี 2564 คือตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 1.60
บาท รวมเป็ นเงิน 240.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.22 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สาหรับปี 2563 จ่ายเงินปั นผล
210.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74.39 ของกาไรสุทธิปี 2563 ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนาเสนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ใน
วันที่ 25 เมษายน 2565 นี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราส่วนกาไรขั้นต้น
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

ปี 2564
(ร้อยละ)
24.79
18.52
16.12
12.51

ปี 2563
(ร้อยละ)
28.64
20.58
17.99
10.57

2. ฐานะการเงิ น
สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น 51.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.47 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 151.46
ล้านบาท ลูก หนี้ การค้า และลูก หนี้ อื่น เพิ่มขึ้ น 140.17 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้ น 174.61 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 125.08 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น 13.20 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยลูกหนี้ การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้ นจากปริมาณการขายและราคาต่อ
หน่ วยที่เพิ่มขึ้ นตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้ น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง จากการนาไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะ
ยาวเพิ่มขึ้ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น 160.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.56 มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น 209.68
ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 45.71 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 6.41 ล้านบาท โดยลดลงจากการตัด
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจาปี เป็ นส่วนใหญ่ และบริษัทย่อยซื้ อเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่าเพิ่มบางส่วน
คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีขอ้ บ่งชี้ ว่าจะทาให้ดอ้ ยค่าหรือไม่ได้รบั
คืน ซึ่งหากมีทางบริษัทและบริษัทย่อยก็ได้ต้งั สารองหรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.10
ข้อ 5 ถึ ง ข้อ 14 จากตารางอัต ราส่วนแสดงประสิทธิ ภาพในการดาเนิ นงานจะเห็นได้ว่าในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อทรัพย์สินเพิ่มขึ้ นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ น โดยที่ทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทย่อยก็เพิ่มขึ้ นจากผลกาไรที่เพิ่มขึ้ นของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังถือว่าเป็ นอัตราส่วนที่ดีกว่าเมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่ให้ลดลงและเพิ่ม
กาไรให้แก่บริษัทในอนาคต
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ปี 2564
10.68%
23.69%
0.66 เท่า

ปี 2563
9.71%
22.54%
0.54 เท่า
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ลูกหนี้ การค้าสุทธิเพิ่มขึ้ นจาก 278.25 ล้านบาท เป็ น 418.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 140.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 50.37 ระยะเวลา
เก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 57 วัน ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 14.58 โดยนโยบายการให้สินเชื่ออยู่ระหว่าง 30-90 วัน บริษัทมีลูกหนี้ ค้างชาระ
ที่เกินกว่า 90 วัน จานวน 0.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของลูกหนี้ การค้าทั้งหมด (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
จานวนและสัดส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ
รายละเอียดกระแสเงินสด
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สิน
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จากกิจกรรมลงทุน
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม

ปี 2564
(ล้านบาท)
518.87
176.43
(100.40)
(227.50)
(151.46)
144.99

ปี 2563
(ล้านบาท)
466.35
461.16
(142.90)
(91.60)
226.50
296.46

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรที่เป็ นตัวเงินจากการดาเนิ นงานลดลงจาก 461.16 ล้านบาท เป็ น 176.43 ล้านบาท
ลดลง 284.73 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากลูกหนี้ การค้า และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้ น จากราคาขายต่อหน่ วย และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้ น
อย่างไรก็ตามการที่กาไรที่เป็ นตัวเงินของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนิ นงานของบริษัท และเม็ด
เงินดังกล่าวจะได้รบั กลับมาในงวดบัญชีถัดไป
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีการลงทุนเพิ่ม 100.40 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
และลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้ น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ถึงข้อ 13)
สาหรับกิจ กรรมจัด หาเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจ่ ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือ หุน้ 219.20 ล้านบาท ทาให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจานวนเท่ากับ 144.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563
จานวน 151.46 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
รายละเอียดสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
CASH CYCLE

ปี 2564
8.46 เท่า
7.59 เท่า
6.24 เท่า
57.69 วัน
69.25 เท่า
5.20 วัน
16.03 เท่า
22.46 วัน
40.43 วัน

ปี 2563
11.62 เท่า
9.27 เท่า
5.33 เท่า
67.54 วัน
59.25 เท่า
6.08 วัน
12.64 เท่า
28.48 วัน
45.14 วัน
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จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่แสดงไว้ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนใกล้เคียงกับปี 2563 โดย
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยลดลงจาก 67 วันในปี 2563 เป็ น 57 วันในปี 2564 ระยะเวลาชาระหนี้ ลดลงจาก 28 วันในปี 2563 เป็ น 22
วันในปี 2564 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของปี ก่อนๆ ที่ผ่านมา ทาให้บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้ น
และเพียงพอที่บริษัทจะขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดหลายปี ที่ผ่ านมา อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.10
เท่า เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 ที่ 0.09 เท่า ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ตา่ มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการประเภทเดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่
มีนโยบายที่จะก่อหนี้ เกินกว่าความจาเป็ นของธุรกิจ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นจาก 3,107.77 ล้านบาท เป็ น
3,275.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 167.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.40 โดยกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้ นจาก 2,145.98 ล้าน
บาท เป็ น 2,312.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 166.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.74 อันสืบเนื่ องมาจากกาไรที่ มาจากผลประกอบการของ
บริษัทและบริษัทย่อย
สาหรับหนี้ สิน บริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นจาก 250.00 ล้านบาท เป็ น 294.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 44.23 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 17.69 โดยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้ น 43.17 ล้านบาท ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น 8.71 ล้านบาท หนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีลดลง 1.24 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 2.52 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาว ระหว่างบริษัทย่อยกับ
บริษัท และบุคคลที่เกี่ยงข้อง ได้รบั การชาระครบถ้วนแล้ว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้
เงินกูย้ ืมเป็ นเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นภาระ L/C ในการซื้ อวัตถุ ดิบและเครื่องจัก รในการผลิตจากต่างประเทศ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 27
ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้ นตั้งแต่ปี 2563 และต่อเนื่ องจนถึ ง
ปั จจุบนั นั้น สาหรับปี 2564 สถานการณ์ดงั กล่าว ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิ นงาน การเงิน ฐานะทางการเงินและผล
การดาเนิ นงาน ภาระผูกพันตามสัญญา และความเสี่ยงต่อความอยูร่ อดของกิจการแต่อย่างใด
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อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2564
2563
2562

งบการเงินเฉพาะบริษทั
2564
2563
2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

8.46
7.59
1.14
6.24
57.69
69.25
5.20
16.03
22.46
40.43

11.62
9.27
3.27
5.33
67.54
59.25
6.08
12.64
28.48
45.14

8.81
7.23
2.52
5.98
60.20
58.40
6.16
11.88
30.30
36.06

12.93
11.34
1.42
6.42
56.07
81.87
4.40
39.58
9.10
51.37

14.64
11.78
4.22
5.55
64.86
76.24
4.72
20.84
17.27
52.31

10.31
11.82
4.68
6.29
57.23
77.65
4.64
20.87
17.25
44.64

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากาไร

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

24.79
16.12
12.51
18.52
2.45
42.56

28.64
17.99
10.57
20.58
2.85
131.15

24.26
15.72
11.50
16.90
3.08
118.29

28.91
22.33
18.25
23.63
4.65
27.13

35.01
26.11
16.22
27.32
6.00
102.46

30.39
23.82
16.23
23.46
5.79
105.40

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

10.68
23.69
0.66

10.48
24.77
0.67

11.11
26.77
0.68

17.23
34.64
0.77

15.19
30.53
0.58

15.25
31.40
0.64

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

0.10
(เท่า)
0.09
0.10
(เท่า) 6,240.53 2,828.55 1,831.30
(เท่า)
64.86
(%)
66.36
63.72

0.06
69.22

0.06
74.39

0.06
69.22

ข้อมูลต่อหุน้
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
กาไรสุทธิตอ่ หุน้
เงินปั นผลต่อหุน้

(บาท)
(บาท)
(บาท)

21.84
2.47
1.60

20.72
2.11
1.40

19.21
2.20
1.40

13.16
2.31
1.60

12.17
1.88
1.40

13.16
2.31
1.60

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

6.31
17.69
30.98
34.37
16.92

6.22
(10.84)
(15.88)
(19.60)
(3.97)

1.13
1.87
0.55
(0.93)
(1.91)

8.26
(11.11)
(45.65)
(53.05)
22.82

8.29
(17.78)
(3.12)
(10.65)
3.37

8.26
11.11
45.65
53.05
22.82

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
รายได้จากการขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยดาเนิ นงาน
กาไรสุทธิ
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ข้อ มู ล ทั ว่ ไปและข้อ มู ล สาคั ญ อื่ น
1. ข้อมู ล ทั ่วไป
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

: บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000 โทรสาร 02 009 9991
: นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2778 หรือ
นางสุวนี ย์ กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2899 หรือ
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4879
: บริษัท บัญชีกิจ จากัด
87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 382 0414
: รอบระยะบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน : บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด
408/162 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 619 0221-5
: ระยะเวลา 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
อื่นๆ

: ไม่มี
: ไม่มี
: เป็ นบริษัทจดทะเบียนโดยได้รบั อนุ มตั ิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532
และเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537

2. ข้อมู ล สาคัญ อื่ น
ช่องทางในการติดต่อบริษัท
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แจ้งปั ญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ดังนี้
นางวนิ ดา ชาญศิขริน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 689 2632
อีเมล์ stms_adv@truemail.co.th
นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผูอ้ านวยการ
โทรศัพท์ 02 264 0460
อีเมล์ tmdplc@loxinfo.co.th
ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ เลขานุ การบริษัท และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 264 0826
อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
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หัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์ 038 571 980-2 ต่อ 15
อีเมล์ hr@thaimetaldrum.com
และที่อยูท่ างไปรษณีย์
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
ชั้น 35 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับและเปิ ดเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท โดยจะทาการสรุป ประเด็นความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปั ญหาหรือข้อ ร้องเรีย นต่ างๆ เพื่อเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ในที่ ป ระชุ ม ต่ อไป ยกเว้นเอกสารที่ ส่ ง ถึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะได้รบั การจัดส่งตรงไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

3. ข้อพิ พ าททางกฎหมาย
ไม่มี

4. ตลาดรอง
ไม่มี
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ส่วนที่ 2
การกากับ ดู แ ลกิ จ การ
นโยบายการกากั บ ดู แ ลกิ จ การ
1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิ บัติ ก ารกากับ ดู แ ลกิ จ การ และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นปั จจัยพื้ นฐานสาคัญในการยกระดับมาตรฐานการดาเนิ นงาน
ของบริษัทให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายโดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี ภายใต้กรอบและข้อกาหนดของกฎหมายโดยบริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร กาหนดไว้อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 และประกาศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ
ดังต่อไปนี้
− คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
− คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่
เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผูถ้ ื อหุน้ ดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจและการกระทาของตนเอง
− คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทดาเนิ นงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
− คณะกรรมการบริษัทดาเนิ นธุ รกิจ โดยค านึ ง ถึ ง ความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีก ารควบคุ มและมีก ารบริ หารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม
− คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือปฏิบัติแล้ว และยังมี
การจัดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกๆ คน ทาแบบทดสอบและประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจเป็ นประจาทุกปี
− คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่า
จะเป็ นในเรื่องเพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งในการ
สรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นอกจากจะใช้ความรูค้ วามสามารถมาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแล้ว ยังได้
คานึ งถึงประโยชน์ของความหลากหลายเข้ามาประกอบด้วย
− ก าหนดให้ก รรมการดารงต าแหน่ ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไ ม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่จ ะมีเหตุ อันสมควร และ
กาหนดให้กรรมการผูอ้ านวยการต้องทาการขออนุ ญาตและได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการในที่ประชุมหากต้องการ
ไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่น เพื่อให้กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการสามารถอุทิศเวลาให้แก่การกากับดูแล
กิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

2. จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารและพนั กงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องถื อ
ปฏิบัติ นอกจากนั้ นบริษัทกาหนดให้มีการจัดทาคู่มือ “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน” ซึ่งครอบคลุมระเบียบการทางาน
ตารางวินัย และบทลงโทษทางวินัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนั กงาน โดยมีการชี้ แจงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวให้
พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติ พร้อมกับการส่งเสริม
และพัฒนาความตระหนักรูใ้ ห้เป็ นไปตามทิศทางที่สอดคล้องกับแนวปฏิบั ติที่ได้กาหนดไว้ เช่น การจัดให้มีการทาแบบทดสอบและนา
ผลที่ได้มาประเมินระดับความรูค้ วามเข้า ใจของพนักงานและประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อทาการปรับปรุง และจัดกิจกรรมให้แก่
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทได้จดั ทาเอกสารยืนยันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้ผูบ้ ริหารทุกระดับลงนามรับทราบอย่าง
เป็ นทางการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แล้ว
นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ
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บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ นธรรมในการด า เนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ เ ห็ น แก่
ผลประโยชน์อื่น ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหลีกเลี่ยงการ
ดาเนิ นการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และชาระค่าการใช้หรือได้มาซึ่ง ทรัพย์สินอย่างเป็ นธรรมและได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั นี้
− พนักงานทุกคน มีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูล
ทางเทคนิ คทั้งหมดของบริษัท และคู่คา้ ทางธุรกิจของบริษัทโดยต้องปกป้ องเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลเหล่านั้นรัว่ ไหล หรือนาไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดยภาระหน้าที่ในการป้ องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต่อเนื่ องไปถึงแม้เมื่อพนักงานผูน้ ้ันได้
ออกจากบริษัทไปแล้วก็ตาม การเปิ ดเผยข้อมูลหรือนาไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจนทาให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิด
ทางกฎหมาย
− พนักงานทุกคนต้องไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจ ที่ได้มาโดยวิธีการมิชอบด้วยกฎหมาย
− บริษัทสนับสนุ นไม่ให้ใช้งานใดๆ ก็ตามอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
− บริษัทกาหนดให้มีขอ้ บังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ตภายในบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
− ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้
− บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
− บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่า ง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งต้นรวมถึง
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทที่เป็ นคู่แข่งขันของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของบริษัท
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางหาประโยชน์ส่วนตน
− บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
− ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
− มุ่งมัน่ ที่จะป้ องกันและขจัดการกระทาทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็ นเรื่องต้องดาเนิ นการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเด็ดขาด
− ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
− มีความเป็ นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจ และการกระทา รวมถึงการสร้างความพอใจในความถูกต้องของการตัดสินใจของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร

3. การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาการที่ สาคัญ ของนโยบาย แนวปฏิ บัติ และระบบการกากับ ดู แ ลกิ จ การในรอบ
ปี ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบาย
ให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบตั ิซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code :
CG Code) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติดา้ น
การกากับดูแลกิจการที่มีเนื้ อหาครอบคลุม 8 หมวดหลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การ
เปิ ดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ย วข้องทุก
ฝ่ าย ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผูถ้ ือหุ ้ นในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและนา CG Code มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็ นประจาทุกปี
อาทิ ในปี ที่ผ่านมาได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงคู่มือการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ น
ต้น และหากพบว่า CG Code ข้อใดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท บริษัทจะหามาตรการทดแทนโดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสียได้รบั ทราบ
นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ
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ทั้ง นี้ การปฏิบัติ ต ามหลัก การก ากับ กิจ การที่ ดีส ะท้อ นในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ รวมทั้ง กฎบัต รคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั มอบหมายในเรื่องต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วน
รายละเอียดการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนั กงาน รวมถึงบริษัทย่อย ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สิทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีการส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนเองและ ไม่
กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ใน
การศึกษาข้อมูล หรือข่าวสารต่างๆ ของทางบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิข้นั พื้ นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้ อขายหรื อ
โอนหุน้ การได้รบั เงินปั นผล การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิ
รายการพิเศษ (หากมี) เป็ นต้น ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายยังได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการ
ประชุ มผู้ถือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทั้ง หมดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ตอ้ งตัดสินใจในที่ ประชุ มผู้ถือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุ ม
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทยังได้เผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท รวมถึง
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น ตั้งคาถาม ให้ข ้ อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญต่างๆ ของบริษัท โดยประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตั้งคาถามใน
ที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2564 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ
บริษัท ชั้น 16 โซน D อาคารเลครัชดา คอมเพล็ก ซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร บริษัทได้
ดาเนิ นการเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัทเป็ นผูจ้ ัดส่ง หนั งสื อเชิญ
ประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า โดยจัดส่งเอกสารในวันที่ 8 เมษายน 2564 ก่อนวันประชุม 18 วันบริษัทได้แจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม โดยมีคาชี้ แจงและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่าง
ชั ด เจน ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบ ริ ษั ท
www.thaimetaldrum.com ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ 42 วัน
บริษัทอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกคนได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้
ทุกคน และผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยมีการกากับดูแลปฏิบัติ ตามนโยบายเพื่อดาเนิ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ในการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุน้ บริษัทคานึ งถึงความสะดวกของ
สถานที่จัดประชุมซึ่งผู้ถือหุน้ สามารถเดินทางไปร่วมประชุ มได้สะดวก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการนาเสนอการประชุ มได้อย่าง
เหมาะสมกาหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสมโดยจะไม่กาหนดวันประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์
และกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00น. บริษัทได้จดั หาเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับให้ความสะดวกในการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ จัดให้มีบริการอากรแสตมป์ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบอานาจในการเข้าร่วมประชุม
บริ ษั ท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ น้ ทุ ก คนสามารถส่ ง ค าถาม รวมทั้ง การเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท หรือคาถามที่ตอ้ งการให้ตอบในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนทั้งหมด 2 รูปแบบ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุ ม
เลือกใช้ ได้แก่ หนั งสือมอบฉันทะแบบ ก. บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจ าปี 2564 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุ มทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ

29

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผูอ้ านวยการ และกรรมการท่านอื่นๆ
ครบทั้ง 9 ท่าน นอกจากนี้ มีผูส้ อบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จากัด และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย
ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ ือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
ได้แสดงหลักเกณฑ์การใช้ใบลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน โดยจะใช้ในกรณีที่มีผูถ้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุ มส่วนที่ เ หลื อถื อ ว่ าเป็ นคะแนนเสียงที่ ลงคะแนนเห็น ด้ว ยในวาระนั้ น ๆ ผู้ถือหุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ก รอกใบ
ลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ และยกมือขึ้ น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบ จากนั้นประธานจะ
เป็ นผูแ้ จ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ บริษัทได้จดั ให้มีการลงคะแนนเสียงเป็ นแต่
ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จดั มีการลงคะแนนเสียงออกเป็ นแต่ละบุคคล เป็ นต้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 มีนายสุจินต์ หวัง่ หลี ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมและมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 28 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 96,740,633 หุน้ หรือเท่ากับร้อยละ 64.49 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ
ให้ผอู้ ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและมีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถซักถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ
บริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยบันทึกคาถามและคาตอบไว้ จนกระทัง่ ไม่มีผใู้ ดสอบถามแล้ว ประธานจึงกล่าว
ปิ ดประชุม
การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุ การบริษัทได้บันทึกการประชุมโดยมีรายละเอียด เช่น รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม บันทึกการชี้ แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียง และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนิ นการประชุม รวมทั้งได้บันทึกคาถามคาตอบที่เกิดขึ้ นในการ
ประชุม พร้อมบันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็ นจานวนเท่าใด
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ภายหลัง การประชุ มเสร็จ สิ้ น บริษัทได้เผยแพร่มติ ที่ประชุ มผู้ถือหุน้ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันประชุม และบริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ สถาบัน รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
ได้รบั สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึ งถึง เพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายว่ า ด้ว ยการใช้ข อ้ มู ล ภายใน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ป้ อ งกัน การใช้ข อ้ มู ล ภายในของบริ ษั ท ในการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนัก งาน จาก
การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท มี
รายละเอียดดังนี้
ก าหนดให้ก รรมการและผู้บริหาร รวมถึ ง คู่สมรส และบุตรที่ ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทาและนาส่ง รายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อเลขานุ การบริษัท เพื่อนาส่งต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดมิให้ก รรมการ ผู้บริห าร พนั ก งาน และลูก จ้างของบริษัทใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ มีหรือ อาจมีผ ลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหุน้ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่ งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้ อ
หรือขาย หรือเสนอซื้ อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรือขาย หรือเสนอซื้ อหรือเสนอขายซึ่งหุน้ ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะท าเพื่ อ
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ประโยชน์ ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้ นออกเปิ ดเผยเพื่ อให้ผูอ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นนโยบายสาคัญที่พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการบริษัททุกคน
จะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่ าฝื นบริษัทจะถือว่าได้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของบริษัท จะต้องได้รับบทลงโทษตามข้อบัง คับของบริษั ท
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร ทุกคน ลงนามรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นประจาทุกปี
การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อ นวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่อง
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีการส่งหนั งสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มอบ
ฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สาหรับเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
บริษัทได้มีคาแนะนาถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถจัดเตรียม
เอกสารได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบ
ฉันทะจะกาหนดขึ้ นภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกาหนดขึ้ นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผูถ้ ือหุน้ ในการมอบ
ฉันทะ
บริษัทมีนโยบายไม่ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป
บริษัทให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
บริษัทจัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมี
แนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ
การเปิ ดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน นโยบายการกาหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นและผลการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
รายการดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ว่ารายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุติธรรมตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นสิทธิที่กาหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่
ทาร่วมกัน เนื่ องจากบริษัทตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นปั จจัยสาคัญที่จ ะช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทสามารถดาเนิ นธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม
โดยคานึ งถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกบั บริษัท และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทตระหนักดีว่า ผูถ้ ือหุน้ คือ เจ้าของกิจการ และมี
สิทธิในความเป็ นเจ้าของ ซึ่งบริษัทได้ดูแลและดาเนิ นการตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กล่าวไว้ในเรื่องสิทธิของผูถ้ ือหุน้
และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
−
−
−
−

ดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ ทราบด้วยข้อมูลที่เป็ นความจริง
ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย
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ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจและสร้างความมัน่ ใจให้กับลูกค้าของบริษัท ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ น
ธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม บริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้าของบริษัท ดังนี้
− สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา
− เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริก ารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุก ารณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็ จ จริง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
− ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
− จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดาเนิ นการที่ไม่เป็ นธรรม
อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
− ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิ ดหรือประเภทเดียวกันและไม่กาหนดเงื่อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
− รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมา่ เสมอ และไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จากการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจาปี 2564 ต่อคุณภาพสินค้าและการบริการของบริษัทโดยรวม พบว่าลูกค้ามีความ
พึงพอใจร้อยละ 89.95 จากเกณฑ์เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.00 ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวลดลงจากปี 2563 ที่ได้
ร้อยละ 91.29 ตามรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจประจาปี 2564 นี้
รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจประจาปี 2564
ความพึงพอใจ จาก 10 มากที่สุด → 1 น้อยที่สุด

รายละเอียด

จานวน

ผูต้ อบ
10

9

8

7

9

7

4

2

22

199

90.45

9
7
8

9
9
8

4
4
5

2
1

22
22
22

203
197
199

92.27
89.55
90.45

9
9
4
3
8

9
11
11
12
6

4
2
5
5
5

2

22
22
22
22
22

203
205
193
188
195

92.27
93.18
87.73
85.45
88.64

8

8

4

1

1

22

197

89.55

74

90

42

11

2

-

1

-

-

-

-

1,979

89.95

ร้อยละของแต่ละคะแนน
ที่ลูกค้าประเมิน 33.5 41

19

5

1

-

0.5

-

-

-

100%

ด้านคุณภาพสินค้า
คุณภาพสีภายนอกและ
การสกรีน
คุณภาพภายในถัง
คุณภาพของตะเข็บและขอบถัง
คุณภาพการใช้งานโดยรวม
ด้านการบริการ
การรับคาสัง่ ซื้ อ
การติดต่อประสานงาน
ความรวดเร็วในการตอบกลับ
งานด้านเอกสารต่างๆ
ส่งมอบตรงตามกาหนดเวลา
การปฏิบตั ิงานภายใต้
กฎระเบียบของลูกค้า
ขณะส่งสินค้า

6

5

1

4

3

2

1

คะแนนรวม
แต่ละหัวข้อ
คะแนน ร้อยละ

1

3

*เกณฑ์เป้ าหมายความพึงพอใจกาหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85

นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ

32

คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
บริษัทคานึ งถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนิ นธุ รกิจ และผลประโยชน์ ร่วมกันกับคู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และ
เจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ไม่เคยละเมิดหรือล่วงรูค้ วามลับและมีจรรยาบรรณที่ดีในการ
ดาเนิ นธุรกิจเสมอมา ซึ่งบริษัทได้กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้
− รักษาพันธะสัญญาและปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และจริงใจ
− ไม่ใช้อิทธิพลหรือการวิ่งเต้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคู่คา้
− ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคู่คา้
− ให้โอกาสการเข้าร่วมประกอบกิจการแก่คู่คา้ ท้องถิ่น
ความสัมพันธ์กบั คู่แข่งทางการค้า
− ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
− ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
− ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง
− ส่งเสริมการค้าเสรี โดยไม่ผูกขาดหรือกาหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทาการค้ากับบริษัทเท่านั้น
ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ ทางการค้า
− รัก ษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ มีต่ อเจ้าหนี้ โดยเคร่ง ครัด ทั้ง ในแง่ก ารชาระคืน การดูแลหลัก ทรัพย์ค้าประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ
− รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
− รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
พนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จในการดาเนิ นธุรกิจ จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ไว้ดงั นี้
− ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ ยเลี้ ยง และ/หรือ เงินโบนัส
ประจาปี ทั้งยังจัดให้มีการพิจ ารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนั กงานอย่างสมา่ เสมอ
เพื่อให้มนั ่ ใจว่าจะสามารถจูงใจพนักงาน และแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
− จัดให้มีสวัสดิการพิเศษสาหรับพนักงานเพื่อลดภาระและความกังวลเรื่องค่าครองชีพของพนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอร์ม
พนักงาน เงินกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ เงินให้กยู ้ ืมกรณีฉุกเฉิน (ดอกเบี้ ย 0%) กาหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
บริการรถรับส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงงาน สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มีบริการข้าวและน้ าฟรี และจัดให้มีอาหารที่
ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมรวมถึงการตรวจสุขภาพประจาปี การประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
− ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานที่คลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาลของบุตร
และคู่สมรส เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีของบิดามารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น
− ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนั กงานอยู่เสมอ โดยกาหนดเป็ น
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุด
งาน อัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ไว้ที่บอร์ดประกาศที่บริ เวณทางเข้าโรงงาน รวมถึงนาส่งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อ
หน่ วยงานราชการตามกาหนดทุกครั้ง
− การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทา หรือการปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
− ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและ
สมา่ เสมอ โดยกาหนดให้มีแผนฝึ กอบรมและจัดงบประมาณเป็ นประจาทุกปี
− รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ
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−
−
−
−

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด
บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและสิทธิมนุ ษยชน
มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้ตามนโยบายว่าด้วยการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

สังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสาคัญในเรื่อง
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รบั ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
− บริษัทจะคานึ งถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์ จ ากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายต่อสัง คม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
− ดาเนิ นกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมา่ เสมอ
− ปลูกฝั งจิตสานึ กในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้ นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง และจัด
ให้มีการฝึ กอบรมในหัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO14001:2015 Internal Audit การอนุ รักษ์พลังงาน
และเจาะลึกแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ การอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎหมาย และการขับรถบรรทุกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
− ให้ค วามส าคัญ ในการท าธุ ร กรรมกับ คู่ ค ้า ที่ มี เ จตจ านงเดี ย วกัน กับ บริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้อม
− ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการกาหนดให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึง ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่ าเชื่อถื อ ตามข้อกาหนดของ
สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณะ ดังนี้
− ข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจนและทันเวลา ตามข้อกาหนดของสานั กงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
− ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท มีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
− ข้อมูล ข่าวสารใดๆ ที่จะมีผลต่อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลสาคัญต่อผูล้ งทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือ
จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะดาเนิ นการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชนโดยทันที ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษัทได้เปิ ดเผยงบการเงินประจาปี ที่ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท จากบริษัท บัญชีกิจ จากัด ภายใน 60 วัน
นั บจากวันสิ้ นรอบปี บัญชีของบริษัท ทั้ งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ผ่านการพิจ ารณาคุ ณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้คานึ งถึงความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้
เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้พิจารณากาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปี ให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีดว้ ย รายละเอียดเกี่ยวกับ
จานวนเงินค่าสอบบัญชีได้แสดงไว้ในหมวด “โครงสร้าการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่นๆ” หัวข้อ 6. “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี”
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บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้ในหมวดโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คือ รายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ การถือครองหุน้ ของบริษัท การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม
ของกรรมการทุกชุด จานวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
สาหรับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้นาเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6 รวมถึงบริษัทได้
จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน ไว้ในส่วนที่ 3 งบการเงินแล้ว
บริษัทมีการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaimetaldrum.com) โดยระบุชื่อและ สัดส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกรวมถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ถือหุน้ ไว้ในเอกสารต่างๆ ของบริษัทรวมถึง ได้จัดทาข้อมูลการถือ ครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร และคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจ
ได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจในผลประกอบการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้ น
บริษัทได้กาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จากการกระทาผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่
อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กับผูร้ อ้ งเรียน ดั งรายละเอียดที่ได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
นโยบายในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

− วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ ริหารและพนั กงานดาเนิ นธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดย
สุจริตถึงการปฏิบัติที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ ทางบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือ
ด าเนิ น การให้เ กิ ด ความถู ก ต้อ ง เหมาะสม โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลัก ทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ มีก ารให้ค วามคุ ม้ ครองผู้ใ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จ ริตแก่หน่ วยงานก ากับดูแลด้วย ซึ่ง เป็ น
หลักการที่บริษัทนามาใช้ปฏิบตั ิ
- เพื่อให้มนั ่ ใจว่าผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายบุคคลของบริษัททาหน้าที่ดูแลและให้คาแนะนาตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม
ความประพฤติ และการกระทาต่างๆ ของพนั กงานให้เป็ นไปโดยถูก ต้อง และผูแ้ จ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับ ความ
คุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยความสุจริตใจ

− ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
เมื่อมีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รบั ความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทาทุจริต
- พบการกระทาที่ทาให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
− ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
- หัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์ 038 571 980-2 ต่อ 15
อีเมล์ hr@thaimetaldrum.com
- ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ เลขานุ การบริษัท และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 264 0826
อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
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- นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผูอ้ านวยการ
โทรศัพท์ 02 264 0460
อีเมล์ tmdplc@loxinfo.co.th
- นางวนิ ดา ชาญศิขริน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 689 2632
อีเมล์ stms_adv@truemail.co.th
− เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะนาสืบหาข้อเท็จจริง
เพื่อดาเนิ นการต่อไปได้
- ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะทาให้สามารถ
รายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้ แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย
ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้ น
- ข้อมูลที่ได้รบั จะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้
รับความยินยอม
- ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
- ระยะเวลาในการดาเนิ นการเรื่องร้องเรียน ขึ้ นอยู่กบั ความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลัก ฐานที่
ได้รบั จากผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคาชี้ แจงของผูถ้ ูกร้องเรียน
- ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็ จ จริง ต้องเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเป็ น
ความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน หรือผู้ ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
− กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
- ผู้ป ระสานงานเรื่ อ งร้อ งเรี ย น หมายถึ ง ผู้ท าหน้ า ที่ รับ เรื่ อ ง และเก็ บ ข้อ มู ล เบื้ องต้น และเก็ บ ผลสรุ ป ของการ
ดาเนิ นงาน ได้แก่ ฝ่ ายบุคคล และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผู้ดู แ ลเรื่ อ งร้อ งเรี ย น หมายถึ ง ผู้บัง คับ บัญ ชาโดยตรงของผู้ที่ ถู ก ร้อ งเรี ย น หรื อ ผู้บัง คับ บัญ ชาเหนื อ ขึ้ นไปของ
หน่ วยงานที่ถูกร้องเรียน
- ผูด้ ูแลเรื่องระเบียบวินัย หมายถึง ฝ่ ายบุคคล
- กรรมการผูอ้ านวยการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
− ขั้นตอนการดาเนิ นการ
การลงทะเบียน และส่งเรื่อง
ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกาหนดวันแจ้ง ความคืบหน้าของเรื่องที่ รอ้ งเรียนแก่ผู้
ร้องเรียน ดังนี้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดาเนิ นการโดยด่วนที่สุด
- กรณีอื่น ให้ดาเนิ นการโดยเร็ว
ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ อ้ งเรียน ดังนี้
- ชื่อผูร้ อ้ งเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่รอ้ งเรียน
- ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์รอ้ งเรียน
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กาหนดชั้นความลับตามเนื้ อหาของเรื่อง และดาเนิ นการ ดังนี้
- ส่งให้ผดู้ ูแลเรื่องร้องเรียนดาเนิ นการหาข้อเท็จจริง และสัง่ การตามอานาจหน้าที่ที่มี
- ส่งสาเนาเรื่องให้ฝ่ายบุคคลทราบเบื้ องต้น เพื่อเตรียมให้คาแนะนาการดาเนิ นการด้านระเบียบวินัย หรืออื่นๆ
- ส่งสาเนาเรื่องให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
เรื่อง
การรวบรวมข้อเท็จจริง และสัง่ การ
- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรีย น ดาเนิ นการหาข้อ เท็ จ จริง และให้ขอ้ แนะนาผู้ที่ เกี่ย วข้องให้มีก ารประพฤติ หรือปฏิ บัติ ที่
เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สัง่ ลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ ายบุคคลเพื่อให้การลงโทษเป็ นไปตาม
มาตรการลงโทษด้วย และหากผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอานาจสัง่ ลงโทษ ให้เสนอเป็ นลาดับขั้นไปจนถึงผูม้ ีอานาจ
แล้ว แต่ ก รณี และให้ส่ ง ผลการหาข้อ เท็ จ จริ ง การด าเนิ น การและการสัง่ ลงโทษแล้ว แต่ ก รณี ไปให้ก รรมการ
ผูอ้ านวยการ
- กรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรี ยนส่ง
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้ นไปที่ กรรมการผู้อานวยการ โดยผ่าน
ผู้บัง คับบัญชาตามล าดับขั้น เพื่อขอแนวทางการด าเนิ นการที่ เ หมาะสมต่ อไป หากกรรมการผู้อ านวยการไม่
สามารถดาเนิ นการตามข้อร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิ ดเรื่องไป และให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนส่งสาเนาให้ผู้
ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
- หากผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผูถ้ ูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็ นเรื่องที่เกิดจากความ
เข้าใจผิด หรือได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ผถู้ ูกร้องเรียน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ว และ
พิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผดู้ ูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผบู้ งั คับบัญชา
ลาดับเหนื อขึ้ นไป เพื่อขออนุ มตั ิปิดเรื่อง และสาเนาเรื่องให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผรู้ อ้ งเรียนทราบ
และรายงานแก่กรรมการผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การสอบสวนข้อเท็จจริง
- ในกรณี ที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรีย น และฝ่ ายบุคคลเห็นว่าจะต้องมีก ารลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายบุคคลเสนอเรื่ อ งต่ อ
กรรมการผูอ้ านวยการ สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
- เมื่อมีผลสัง่ การของกรรมการผูอ้ านวยการแล้ว ให้แจ้งผลให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอน
ต่อไป
การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
- ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน ดาเนิ นการตามคาสัง่ การของกรรมการผู้อานวยการ ให้ขอ้ แนะนาให้มีการประพฤติ หรือ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
- ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดาเนิ นการให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนทราบ และบันทึกผลการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
- ผู้ประสานงานเรื่ องร้อ งเรี ยน ติ ดตามผลการปรับปรุ ง แก้ไ ข (ถ้ามี) และรายงานกรรมการผู้อ านวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
−

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถอ้ ยคา หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริต หรือทาผิดช่องทาง กรณี
เป็ นพนักงานของบริษัทจะได้รบั การลงโทษทางวินัย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทานั้นทาให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย ทาง
บริษัทฯจะดาเนิ นคดีกบั บุคคลนั้นๆ ด้วย
−

ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้ นไป
ในกรณีที่ผดู้ ูแลเรื่องร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้ นไป จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินัยด้วย
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−

มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน
- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียน เป็ นความลับ
- บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มาของข้อมูล
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
- กรณีที่ผรู้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ
กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรี ยน หรือผูท้ ี่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็ จ จริง ไม่ต ้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ มีแนวโน้มที่ จ ะเกิดความเดื อ ดร้อ น
เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- บริษัทจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งงาน
ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่มีลักษณะเป็ น
การปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เลขานุ การบริษัท ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com โดยบริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่
จะติดต่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนิ นกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทาให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปั จจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน7 คน (โดย 3 คน ดารง
ต าแหน่ ง เป็ นกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริ ษั ท ที่ ม าจากฝ่ ายบริ ห ารจ านวน 2 คน คื อ กรรมการ
ผูอ้ านวยการ กรรมการและผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่ างน้อยจานวน
หนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่ อยู่ ในตาแหน่ ง นานที่ สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ ง ไปนั้ นอาจจะเลือกเข้ารับ
ตาแหน่ งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง ได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน กับกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรม การ
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บริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผบู้ ริหารทาหน้าที่บริหารงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
− ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
- รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้
- สนับสนุ นการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจาวันของบริษัทฯ
- กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
- กาหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับกรรมการผูอ้ านวยการ และ
ดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
- ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กรรมการมีก าร
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
- ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตาม
กฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้จดั ให้มีการประเมิน รายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) โดยจัดให้มีก ระบวนการในการประเมินคือ กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็ นรายบุคคลอ ย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจ ารณาผลงานและปรับปรุ ง แก้ไข โดยการประเมินจัดทาทั้ง แบบรายคณะเพื่อใช้ประเมินการท างานของ
คณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะและการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่อย่างเหมาะสมของ
การเป็ นกรรมการของกรรมการรายบุคคล โดยมีเลขานุ การบริษัทเป็ นผูส้ รุปและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนิ นงาน ซึ่งวิธีการให้คะแนนมีความหมาย ดังนี้
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ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนิ นการในเรื่องนั้น
ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
เห็นด้วย หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นพอสมควร
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นดี
เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อประเมิน
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 4 การทาหน้าที่ของกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 หมวด

รวม
35.92
35.30
35.89
35.86
35.60
35.00
35.58

คะแนนเฉลี่ย
3.99
3.92
3.99
3.98
3.96
3.89
3.95

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กรรมการสามารถเข้ารับตาแหน่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ยังได้จดั ให้มีการ
ปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมอบหมายให้เลขานุ การบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ความรู ้ และรายละเอียดในธุรกิจ โครงสร้างธุ รกิจ
โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ แนวทางการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการ
พบปะประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการสาหรับข้อมูลเชิงลึกในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุ การบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ จัดทาทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกาหนด มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน กลต. เป็ นต้น รวมทั้งมี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เช่น ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผูถ้ ือหุน้ ตอบข้อซักถามรวมทั้งพิจารณาข้อเสนอ
นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ
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ต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายงานคณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และเป็ นสื่อกลางระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้เปิ ดเผยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com ในหัวข้อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
คณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้าการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่นๆ” หัวข้อ 3. “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีการกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการ
สามารถติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจานวน 1 ใน 6 ครั้ง จะเป็ นการ
ประชุมที่ไม่มีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมอยู่ดว้ ย เพื่อให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกั บการ
บริหารจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยนอกจากนี้ บริษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ นในการประชุมแต่ละครั้ง
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะด าเนิ น การจัด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ให้
คณะกรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้ง
เลขานุ การบริษัทจะทาการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รบั รองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่ องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมได้ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ ง มี
เสียงหนึ่ งเสียงกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งเสียงเป็ นเสียงชี้ ขาด นอกจากนี้ กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ าย
บริหารของบริษัทต้องดาเนิ นการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในกรณีที่กรรมการไม่เห็น ด้วยกับ
มติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุ การบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อ
ประธานกรรมการได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุ การบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ ันทึกรายงานการ ประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้า
ร่วมการประชุ มทุกคนทุก ครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ นซึ่งจะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถื อ เป็ น
นโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการทราบถึงผลการประชุม
สาหรับโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2563 ณ ห้อ งประชุ ม ของบริ ษั ท ชั้น 16 โซน D อาคารเลครัช ดา คอมเพล็ ก ซ์ ถนนรัช ดาภิ เ ษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร บริษัทได้รบั คะแนนการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเห็นได้ชดั ว่าคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษัทมีความตั้งใจในการจัดการประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด

นโยบายการกากับ ดู แ ลกิ จ การ
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โครงสร้า งการกากั บ ดู แ ลกิ จ การ และข้อ มู ล สาคั ญ เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการ คณ ะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ย ผู ้บ ริ ห าร พนั ก งาน และอื่ น ๆ
1. โครงสร้า งการกากับ ดู แ ลกิ จ การ
แผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัท (Organization chart)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูอ้ านวยการ

ฝ่ ายสานักงาน

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายขายและจัดส่ง

ผูต้ รวจสอบภายใน
(Outsource)

ฝ่ ายโรงงาน

2. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้ น 9 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุจินต์
นายวิวฒ
ั น์
นายอนุ รตั
นางวนิ ดา
นายปิ ติพงศ์
นายอนิ ญช์
นายสมชาย
นายเนตร
ม.ล. ชินทัต

หวัง่ หลี
จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี
จองศิริเลิศ
จรัญวาศน์
ชมพูนุท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุ การบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
− กากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้เงื่อนไข
และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
− พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดาเนิ นธุรกิจ และติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ หรือทิ ศทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดให้มีการพิจารณา
ทบทวนให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาทุกปี
− ด าเนิ น การให้บ ริ ษั ท มี ก ารก ากับดู แ ลกิจ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมทางธุ ร กิจ รวมทั้ง มี ก ารทบทวนและประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

โครงสร้า งการกากับ ดู แ ลกิ จ การ และข้อ มู ล สาคัญ เกี่ ย วกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผู้บ ริ ห าร พนั ก งาน และอื่ น ๆ
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− พิจารณาอนุ มตั ิทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการดาเนิ นการใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่ วยงานกากับดูแลกาหนด เพื่อ
ป้ องกันการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
− พิจารณาอนุ มัติก ารทารายการได้มาและการจาหน่ ายไปของสินทรัพย์ และการดาเนิ นการใดๆ ตามที่กฎหมาย และ
หน่ วยงานกากับดูแลกาหนด เพื่อป้ องกันการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
− พิจารณาอนุ มตั ิในเรื่องที่มีสาระสาคัญที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า
เกินอานาจของฝ่ ายบริหาร
− จัดให้มีระบบการดาเนิ นงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุ ม
ภายใน รวมถึ ง ให้มี หน่ วยงานหรื อบุ ค ลากรที่ มี ค วามเป็ นอิส ระในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานข้างต้น เพื่อให้มนั ่ ใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
− ดูแลให้มีการสรรหากรรมการ และจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิผล
− จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแต่งตั้ง มอบหมายบุคคล
อื่นใดให้ดาเนิ นกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
− ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี
− อนุ มตั ิหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจาปี ให้แก่พนักงาน
− แต่งตั้งเลขานุ การบริษัท
การกาหนดวาระและอายุของกรรมการ
เพื่อไม่ให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการที่มีความสามารถและประสบการณ์ บริษัทจึงไม่มีการจากัดวาระการดารง
ตาแหน่ งของกรรมการ ยกเว้นกรรมการอิสระที่บริษัทมีการกาหนดนโยบายสาหรับวาระการดารงตาแหน่ งไว้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุ
อันสมควรได้รบั การพิจารณายกเว้น
แผนสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นความส าคัญและสนั บสนุ นให้มีก ารจัดท าและพัฒนาแผนสืบ ทอดต าแหน่ ง กรรมการผู้อ านวยการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูบ้ ริหารตาแหน่ งสาคัญ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ของบริษัท โดยเป็ นการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง และมีการทบทวนแผนเป็ นประจาทุกปี เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผูบ้ ริหารดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้หรือตาแหน่ งว่างลง ซึ่งจะช่วยให้การดาเนิ นงานของบริษัทมีความต่อเนื่ อง
การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาให้แก่การกากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้กรรมการ
ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควร รวมทั้งมีการกาหนดให้กรรมการผูอ้ านวยการ
ต้องทาการขออนุ ญาตและได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการในที่ประชุมหากต้องการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่น

3. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ คณะกรรมการชุ ด ย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย
− คณะกรรมการตรวจสอบ
− คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
− คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านกรรมการทุกท่านเป็ นกรรมการที่
เป็ นอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรูค้ วามสามารถในการสอบทานงบการเงิน มีรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. นางวนิ ดา
2. นายปิ ติพงศ์
3. นายอนิ ญช์
ม.ล. ชินทัต

ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี
ชมพูนุท

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมา่ เสมอไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาและดาเนิ นการ ดังนี้
− สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
− สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
− สอบทานให้บริษัทปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
− พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
− พิจารณา คัดเลือก และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว
− พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจจะมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
− รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
− จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ น้ และผู้ล งทุ น ทั ว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
− ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
− ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพย์ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
− ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของ
บริษัทได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษั ท ทราบและเพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบต่ อ ไปโดยไม่ ชัก ช้า และ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่สานักงานและผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์
อันควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์น้ัน
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คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิวฒ
ั น์
2. นายอนุ รตั
3. นายปิ ติพงศ์

จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
พิศาลบุตร

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
− หน้าที่และความรับผิดชอบด้านกาหนดค่าตอบแทน
- เสนอโครงสร้างและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแล้วแต่กรณี
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
- พิจารณาทบทวนอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้
เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคาสัง่ ของหน่ วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ
− หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสรรหา
- กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษัท กรรมการชุ ดย่อย และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตาแหน่ งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
- ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ
ผูถ้ ือหุน้
- พิจ ารณาทบทวนอ านาจและหน้ าที่ เกี่ย วกับการสรรหาเพื่อ เสนอต่ อคณะกรรมการในการปรับปรุ ง เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคาสัง่ ของหน่ วยงานราชการ เช่น ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
บริษัทได้จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้อย่างชัดเจน และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทที่
www.thaimetaldrum.com ภายใต้หวั ข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ดังนี้
1. นายวิวฒ
ั น์
2. นายเนตร
3. นายสมชาย

จรัญวาศน์
จรัญวาศน์
จองศิริเลิศ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
− พิจารณา กาหนด ทบทวน และนาเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ
− กากับดูแลและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมาย
ทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
− ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญเพื่อให้มนั ่ ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
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− รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญอย่างสมา่ เสมอ
− ให้คาแนะนาและคาปรึกษากับคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
− ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
− ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บริ ษั ท ได้จัด ท ากฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไว้อ ย่ า งชั ด เจน และได้เ ปิ ดเผยไว้บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.thaimetaldrum.com ภายใต้หวั ข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

4. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ผู บ้ ริ ห าร
รายชื่อผูบ้ ริหาร มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายเนตร
ม.ล. ชินทัต
นางสุวพร
นายวิบูลย์
นายปั ญญา

จรัญวาศน์
ชมพูนุท
นันท์สุรกิจ
วัฒนพุฒิพฤฒ
ภัทรายุตวรรตน์

กรรมการผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษัท
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและจัดส่ง

ขอบเขตหน้าที่ ของกรรมการผูอ้ านวยการ
− บริหารกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
− ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับทิ ศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบายการดาเนิ นงาน แผนธุ รกิจ งบประมาณ
ประจาปี และเป้ าหมายผลตอบแทนของบริษัทให้เป็ นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
− สัง่ การดาเนิ นการก ากับดูแลติ ดตามผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดาเนิ นงาน
ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมา่ เสมอ
− พิจารณาและอนุ มตั ิการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจน
กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดาเนิ นการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอานาจของคณะกรรมการ
บริษัท
− ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ส าหรับ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหา ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารระดับ สูงเป็ นประจาทุกปี จากนั้นจึงนาเสนอ
จานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิเป็ นขั้นสุดท้าย
โดยการบริหารค่าตอบแทนได้คานึ งถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษัททั้งความสาเร็จ ในด้าน
การเงินและด้านอื่นๆรวมถึ ง ผลการปฏิบัติง านตามเป้ า หมายและกลยุทธ์ข องบริษั ททั้ง ในระยะสั้นและระยะยาวเป็ นส าคัญ อนึ่ ง
ค่าตอบแทนที่กาหนดทั้งที่เป็ นผลตอบแทนรายปี และระยะยาวต้องสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ เพื่อดึงดูดผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
และจูงใจให้สร้างผลงานแก่บริษัทอยูเ่ สมอ
− ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ระดับเงินเดือนที่ได้รบั เป็ นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตาแหน่ งงาน ประสบการณ์ ความรูแ้ ละทักษะความชานาญ
เฉพาะตัวบุคคล ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจ าทุกปี จากผลการปฏิบัติง านและอัตราการขึ้ นเงินเดื อนในตลาดแรงงาน และ
ผลประโยชน์ ตอบแทนที่เป็ นตัวเงินอื่นๆ เช่น โบนัสประจาปี อันแปรผันตามความสาเร็จของผลงานรายบุคคล โดยเทียบกับแผนงาน
ประจาปี ที่ได้กาหนดไว้และผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของบริษัท
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ค่ า ตอบแทนรวมของคณะผู้บ ริ ห าร จ านวน 5 ราย เท่ า กับ 18,407,050.00 บาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2563 จ านวน
684,460.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.86 ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสประจาปี
− ค่าตอบแทนอื่น
เพื่อสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริหารในฐานะพนักงาน ในปี 2564 บริษัทได้มอบเงินสมทบประกันสังคมและเงิน
สมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชีพจ านวน 783,800.00 บาท และผลประโยชน์ อื่นๆ เช่น สวัสดิ ก ารค่ารัก ษาพยาบาล และรถประจ า
ตาแหน่ ง

5. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ พนั ก งาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้ น 161 คน และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน โบนั ส
ประจาปี เงินสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานประสพปั ญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินให้กยู ้ ืมกรณีฉุกเฉิน
ค่าชุดยูนิฟอร์ม บริการรถรับส่ง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มและอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิ บัติในตลาดแรงงานและตามที่กฎหมาย
กาหนด รวมถึงเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพในปี 2564 รวมทั้งหมด 70.83 ล้านบาท
ทั้ง นี้ บริษัทยัง มีนโยบายสนั บสนุ นให้พนั ก งานในระดับต่างๆ เข้าฝึ ก อบรมและสัมมนา ทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อพัฒนา
คุณภาพของพนักงานอย่างสมา่ เสมอ

6. ข้อมู ล สาคัญ อื่ น ๆ
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
มี ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท ผูจ้ ัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและดูแลการทาบัญชีของบริษัท
สาหรับข้อมูลคุณสมบัติอยูใ่ นตารางแสดงรายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริหาร เอกสารแนบ 1
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เป็ นเลขานุ การบริษัท ตามมติในที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 และเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ ต้ัง แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยเลขานุ ก ารบริษัทมีหน้าที่ ในการจัดเตรียมการประชุ มคณะกรรมการบริษัท การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จัดทาทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกาหนด มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและ
กรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานั กงานกลต.
เป็ นต้น รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เช่น ติดต่อสร้างความสันพันธ์กับผูถ้ ือหุน้ ตอบข้อซักถามรวมทั้ง
พิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายงานคณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผู้ ถือหุน้ และเป็ นสื่อกลาง
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร โดยผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่สนใจสามารถติดต่อกับเลขานุ การบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์
02 264 0826 โทรสาร 02 264 0820 อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
สาหรับข้อมูลของรายละเอียดของเลขานุ การบริษัท อยูใ่ นเอกสารแนบ 1
ผูต้ รวจสอบภายใน
บริ ษั ท ไม่ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เอง แต่ ใ ช้บ ริ ก ารจากหน่ ว ยงานภายนอก (Outsource) ในการท าหน้ า ที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อปฏิบัติที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูต้ รวจสอบจะร่วมกันพิจารณาระบบงานที่จะตรวจสอบของแต่ละบริษัทตามที่ผูต้ รวจสอบได้จดั ลาดับ
ความเสี่ยงไว้แล้วในรายงานการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของแต่ละบริษัท
ในปั จจุบันบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด โดยคุณสลิ ล นิ วฒ
ั น์ภูมินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด เป็ นผูล้ งนามและเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
สาหรับข้อมูลของรายละเอียดของผูต้ รวจสอบภายใน อยูใ่ นเอกสารแนบ 3
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นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เลขานุ การบริษัท ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผูล้ งทุนสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อ
ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีดงั นี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทใช้ผูส้ อบบัญชีจากสานั กงานเดียวกัน ในปี ที่ผ่านมาจ่ายค่ าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานั ก
งานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัดเป็ นจานวนเงินรวม 2,695,000.00 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 65,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.47
และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้แก่ผสู้ อบบัญชี
ค่าบริการอื่ น
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่สานักงานผูต้ รวจสอบในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
เป็ นจานวนเงินรวม 450,000 บาท เท่ากับปี ก่อน
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รายงานผลการดาเนิ น งานสาคั ญ ด้า นการกากั บ ดู แ ลกิ จ การ
1. สรุ ป ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้ แนะทิศทางการดาเนิ นงาน ติดตามดูแลการทางานของฝ่ าย
งานต่างๆ ในบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กาหนด โดยเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
ทั้งนี้ ได้มีการเปิ ดเผยจานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา อย่างละเอียดในหัวข้อ 1.2-1.4, ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ในการประชุมแต่ละคราวประธานในที่ประชุมของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการมีการเข้าร่วมการประชุม
ที่ จัดขึ้ นอย่างสมา่ เสมอ ทั้ง ยัง คอยสนั บสนุ นให้มีก ารเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลัก สูตรหรือร่วมกิจ กรรมที่ จัดขึ้ นโดยสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับฝ่ ายงานหรือหน้าที่รบั ผิดชอบอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุก
ปี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้ าที่ รวมทั้ง พิจ ารณาทบทวนข้อ คิด เห็ นในประเด็ น ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อสามารถนามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน อันเป็ นไปตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
ในรอบปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุ ดได้ปฏิบัติง านด้วยความรู ้ ความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายตามกฎบัตร และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่ วยงานกากับดูแล โดยเลขานุ การบริษัทได้สรุปผล
การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว
1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
การเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณารายชื่อของกรรมการ
บริษัทที่ ผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนและสรรหา โดยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามนิ ย าม
กรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้
นิ ยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตนและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
− ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
− ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รบั แต่งตั้ง
− ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลัก ษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
− ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่รอ้ ยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทัง้ นี้ การคานวณ
ภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีก ารคานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลัก เกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจ ารณาภาระหนี้
ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่ งปี ก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
− ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรือหุน้ ส่วนของสานั กงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
− ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตั้ง
− ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
− ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ง ขันที่ มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
− ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัท
− ต้องเป็ นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ
สรรหา
นอกจากนี้ กรณี ที่คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น หรือ คณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็ นผู้สรรหาจากฐานข้อ มูล กรรมการ หรือบริษัทที่ ป รึก ษาแล้วแต่ ก รณี โดยพิจ ารณาจากคุ ณสมบัติ ทัก ษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จ าเป็ นและยัง ขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ก ารดาเนิ นธุ รกิจ ของบริษัท จากนั้ นจึงเสนอรายชื่อต่อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียงการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และมีประวัติพร้อมรายละเอียดของกรรมการแนบไปกับหนังสือเชิญประ
ชุมสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถ พร้อมอุทิ ศเวลาเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด โดยไม่จากัดเพศ ศาสนา เชื้ อชาติ เข้ามาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
ด้วย โดยบริษัทเปิ ดรับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี บริษัทได้นาเสนอรายละเอียด
และวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ภายใต้หวั ข้อนักลงทุน
สัมพันธ์
สาหรับการพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผูพ้ ิจ ารณา
โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จ ะมีส่วนสาคัญในการพิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกผูบ้ ริหารนั้ น อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารระดับสูงสุ ดจะต้องมี
คุณสมบัติที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลัก ทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนด
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ในรอบปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่านใหม่ นอกจากกรรมการที่ครบวาระและ
เสนอให้ผถู้ ือหุน้ เลือกกลับเข้ามาใหม่
1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ที่จดั ขึ้ นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท
ชั้น 16 โซน D อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุ มทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการที่เข้าร่วมประชุ มประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการผูอ้ านวยการ และกรรมการท่านอื่นๆ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จานวน 6 ครั้ง และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง เนื่ องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ
4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งอย่า งน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้มีก ารก าหนดตารางเป็ นการล่ ว งหน้า ส าหรับการประชุ ม ตลอดทั้ง ปี ซึ่ง
เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผูแ้ จ้งให้คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี
และเพื่อเสริมสร้างความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นถึงปั ญหาต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้อย่างเสรี คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมที่
ไม่มีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมอยูด่ ว้ ยจานวน 1 ใน 7 ครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปี 2564 ได้มี
การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ นในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุ การบริษัทจะดาเนิ นการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การประชุมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ชัว่ โมง สาหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทแต่ละท่านในปี 2564 สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายสุจินต์
2. นายวิวฒ
ั น์
3. นายอนุ รตั
4. นางวนิ ดา
5. นายปิ ติพงศ์
6. นายอนิ ญช์
7. นายสมชาย
8. นายเนตร
9. ม.ล. ชินทัต

หวัง่ หลี
จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี
จองศิริเลิศ
จรัญวาศน์
ชมพูนุท

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมทั้งคณะ
การประชุมที่ไม่มีกรรมการบริหาร
6/6
1/1
6/6
1/1
5/6
1/1
6/6
1/1
6/6
1/1
5/6
1/1
6/6
1/1
6/6
6/6
-

อนึ่ งบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขั้นตา่ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และจัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้
ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคานึ งถึ งหน้าที่
ความรับ ผิ ด ชอบ ความเหมาะสม ผลการปฏิ บัติ ง าน และผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท จากการเปรี ย บเที ยบกับบริ ษัท อื่ น ๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีลักษณะการดาเนิ นงานและขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงการใช้ขอ้ มูลการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รบั จากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปเบี้ ยประชุม และบาเหน็ จกรรมการ รวม 9 คน ในปี
2564 รวมทั้งสิ้ น 11,920,000.00 บาท ลดลง 40,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

ค่าตอบแทนปี 2564
(บาท)
11,460,000.00

ค่าตอบแทนปี 2563
(บาท)
11,500,000.00

320,000.00
70,000.00
70,000.00
11,920,000.00

320,000.00
70,000.00
70,000.00
11,960,000.00

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อกรรมการ
1. นายสุจินต์
2. นายวิวฒ
ั น์

หวัง่ หลี
จรัญวาศน์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนุ รตั
ตียาภรณ์ กรรมการ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
4. นางวนิ ดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
6. นายอนิ ญช์ หวัง่ หลี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

เบี้ ยประชุม
(บาท)
200,000
160,000

บาเหน็จ
(บาท)
2,100,000
1,050,000

สิทธิประโยชน์
อื่นๆ
ไม่มี
ไม่มี

100,000

1,050,000

ไม่มี

220,000

1,050,000

ไม่มี

220,000

1,050,000

ไม่มี

180,000

1,050,000

ไม่มี

120,000

1,050,000

ไม่มี

120,000

1,050,000

ไม่มี

100,000

1,050,000

ไม่มี

1,420,000

10,500,000

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ที่ได้รบั จากบริษัทย่อยในรูป
ของเบี้ ยประชุม และบาเหน็ จกรรมการ รวม 5 ท่าน เป็ นจานวนเงิน 850,000.00 บาท เท่ากับปี ก่อน
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1.3 การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท โดยบริษัทถือหุน้ ตั้งแต่รอ้ ยละ 79.999 ถึงร้อยละ 99.997 โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยทั้ง หมด คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และยังไม่มีโครงการที่จ ะลงทุนเพิ่ม บริษัทและบริษัทย่อยมี
กรรมการและผูบ้ ริหารร่วมกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2) และเป็ นผูก้ าหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของแต่ละบริษัท ซึ่งลักษณะของธุรกิจของแต่ละบริษัทจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุ นซึ่งกัน
และกัน และบริษัทแม่จะได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผล ซึ่งโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัทย่อย

ประเภทและลักษณะธุรกิจ

บ. ถังโลหะสงขลา จก.
บ. เดอะ เพ็ท จก.
บ. ถังโลหะสุราษฎร์ จก.
บ. เลครัชดา จก.
บ. อีสท์พลาส จก.

ผลิตและจาหน่ ายถังโลหะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ซื้ อมาขายไป
ซื้ อมาขายไป
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
20
70
20
40
50

การถือหุน้
(%)
80.00
79.99
99.99
99.99
79.99

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ นอกจากนั้นบริษัทกาหนดให้มีการจัดทาคู่ มือ “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน” ซึ่งครอบคลุมระเบียบการทางาน
วินัย และบทลงโทษทางวินัย เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนั ก งาน โดยจะมีก ารชี้ แจงระเบียบและข้อบัง คับดัง กล่า วให้
พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ และบริษัทได้จดั ทาเอกสารยื นยันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) ให้ผบู้ ริหารทุกระดับลงนามรับทราบอย่างเป็ นทางการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
สาหรับการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในได้กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารรายงานเกี่ยวการซื้ อขายหุน้ ของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลัก ทรัพย์ต่อสานั ก งานก ากับ
หลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการทารายการ โดยเลขานุ การบริษัทจะนาเสนอรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารอีกครั้งในการประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้ง ต่อไป และจะมีการสรุปการถื อครองหุน้ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริห ารให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกปี และได้กาหนดเป็ นนโยบายไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 45
วัน ก่อนยื่นงบการเงินต่อสานั กงานกากับหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่ให้ผูบ้ ริหารหรือหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมู ล
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยกเว้นแต่บุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
รายงานการถือครองหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ลาดับ

รายชื่อ
นายสุจินต์ หวัง่ หลี

1

ประธาน
กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์

2

ตาแหน่ง

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

จานวนหุน้
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 63

จานวนหุน้
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 64

จานวนหุน้
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้ น/ลดลง

สัดส่วน
การถือหุน้
(%)

1,331,600

1,331,600

-

0.888

-

-

-

-

235,333

585,333

350,000

-

350,000

0.390

(350,000)
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ลาดับ

รายชื่อ
นายอนุ รตั ตียาภรณ์

3

ผูจ้ ดั การโรงงาน

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปั ญญา ภัทรายุตวรรตน์

12

ผูจ้ ดั การ
สานักงาน

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิบูลย์ วัฒนพุฒิพฤฒ

11

กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุวพร นันท์สุรกิจ

10

กรรมการ
ผูอ้ านวยการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

9

กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเนตร จรัญวาศน์

8

กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย จองศิริเลิศ

7

กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนิ ญช์หวัง่ หลี

6

กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

5

กรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวนิ ดา ชาญศิขริน

4

ตาแหน่ง

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
และขนส่ง

จานวนหุน้
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 63

จานวนหุน้
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 64

จานวนหุน้
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้ น/ลดลง

สัดส่วน
การถือหุน้
(%)

6,600

6,600

-

0.004

-

-

-

-

10,000

10,000

-

0.007

-

-

-

-

49,720

49,720

-

0.033

-

-

-

-

7,000

7,000

-

0.005

-

-

-

-

-

-

-

-

46,000

46,000

-

0.031

48,952,910

48,952,910

-

32.635

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบเพื่อให้มนั ่ ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนว
ปฏิบัติ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการที่เหมาะสม เพื่อ ป้ องกันการคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การ
ตัดสินใจและการด าเนิ นการทางธุ รกิจ ที่ อ าจมี ค วามเสี่ย งด้านการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชัน่ ได้รับ การพิจ ารณาและปฏิบัติ อ ย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุ มตั ิประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” เป็ นลายลั กษณ์อกั ษรขึ้ นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดาเนิ นธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยัง่ ยืน ตามประกาศบริษัทที่ 1/2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ในปี 2557
บริษัทฯ ได้ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของโครงการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองแล้ว และเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) เป็ น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้ทาการต่ออายุการเป็ นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริษัทมีนโยบายความมุ่งมัน่ และแนวปฏิบตั ิงานภายในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกัน ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุ จ ริตคอร์รัปชัน่ ที่ อาจเกิดขึ้ น โดยการจัดให้มีก ระบวนการตรวจสอบการควบคุ ม ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ ค รอบคลุ ม
กระบวนการทางานที่สาคัญต่างๆ อาทิ กระบวนการแผนกบุคคล กระบวนการแผนกจัดซื้ อ (โรงงาน) กระบวนการด้านการผลิ ต
กระบวนการด้านการควบคุมคุณภาพ (QC) กระบวนการด้านการจัดส่งและการจัดการคลังสินค้าสาเร็จรูป เป็ นต้น กาหนดให้หวั หน้า
งานในแต่ละแผนกรับผิดชอบในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู ้ ผลประเมินประจาปี และฝึ กอบรบให้แก่พนักงาน เกี่ยวกับนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นผูเ้ ฝ้ าระวังติดตาม โดยนาเสนอ
ผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินและกากับดูแลกิจการตามแผนการตรวจสอบประจาปี และรายงานความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริษัท
การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยมีกลไกในการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้
ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความลับ อันรวมถึงมาตรการในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและพิจารณาบทลงโทษแก่ผูท้ ี่
กระทาผิดอย่างเป็ นธรรม
สาหรับในปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รบั ข้อร้องเรียน ไม่พบการละเมิด หรือการกระทาใดๆ ที่ขดั ต่อนโยบายและแนวปฏิบัติการ
กากับดูแลกิจการ

2. รายงานผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ในปี 2564 ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตรวจสอบจานวน 4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นางวนิ ดา
ชาญศิขริน
2. นายปิ ติพงศ์
พิศาลบุตร
3. นายอนิ ญช์
หวัง่ หลี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการตรวจสอบทั้งคณะได้เข้า
ร่วมประชุมทั้ง 4 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้ง 4 ครั้ง
ทางด้านงบการเงินได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสิ้ นงวด โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการประชุมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทจานวน 1 ใน 4 ครั้ง ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม สาหรับปี 2564
ผูต้ รวจสอบอิสระได้เข้าตรวจสอบกระบวนการด้านคลังวัตถุดิบและคลังซ่อมบารุง และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยการเข้า
ตรวจสอบทั้ง 2 กระบวนการดังกล่าวมีความครอบคลุมนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระเบียบของบริษัท อย่างรอบ
ด้าน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าบริษัทยังคงสามารถรักษามาตรฐานการผลิต และมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริก ารได้อย่างต่อเนื่ อง
ตรงตามความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ด้านข้อกาหนดและกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัทได้
ปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ด้านรายการเกี่ยวโยงบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ใดๆ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอแต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มัติต่อที่ ประชุ มผู้ถือหุน้ แล้ว
ตามข้อมูลและรายละเอียดที่รายงานไว้ใน เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สรุ ป ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอื่ น ๆ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายวิวฒ
ั น์
จรัญวาศน์
2. นายอนุ รตั
ตียาภรณ์
3.นายปิ ติพงศ์
พิศาลบุตร

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ดว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส เที่ยงธรรม
และเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งได้
ผ่านการการพิจารณาและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท สาหรับในปี 2564 ได้ดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ สรุปดังต่อไปนี้
− พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 พิจ ารณาแต่ง ตั้ง เป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
− พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการชุ ดย่อยเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แต่งตั้งตามความเหมาะสม
− พิจารณากลัน่ กรองและเสนอการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด และ
เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิ ดชอบ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติง าน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจ ารณา
เห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
− ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ
กรรมการผูอ้ านวยการ ให้หมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนิ นงาน
ของบริษัทโดยรวม
ทั้งนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารสูง สุ ด ใน
โครงสร้างองค์กร (กรรมการผูอ้ านวยการ) เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสูงสุดและนาเสนอ
ผลการประเมินที่ ได้ต่อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจ ารณาอนุ มัติ สาหรับปี 2564 คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอ้ านวยการ (นายเนตร จรัญวาศน์) ประจาปี 2564 และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยสรุปการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ านวยการว่า มีผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายวิวฒ
ั น์
จรัญวาศน์
2. นายเนตร
จรัญวาศน์
3. นายสมชาย
จองศิริเลิศ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาปั จจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้ นในปั จจุบนั และที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคต
โดยแยกผลกระทบออกเป็ น 3 ระดับ คือ ปั จจัยที่มีผลกระทบสูง ได้แก่ ไวรัส COVID-19 ระบาดรอบที่สอง ไวรัสกลายพันธุ์ คาดว่า
ยังคงมีความรุนแรงจนถึงกลางปี 2564 ราคาเหล็กที่มีความผันผวน สภาวการณ์เหล็กขาดตลาดและราคาที่สูงขึ้ น การกาหนดราคา
ขายสินค้า การเปลี่ยนรูปแบบการประมูลของลูกค้ารายสาคัญ และการแข่งขันด้านราคา ในส่วนของปั จจัยที่ผลกระทบปานกลาง
ได้แ ก่ ภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย เนื่ อ งจากการระบาดของโควิ ด -19 ภัย แล้ง การส่ ง ออก การท่ อ งเที่ ย ว และการเมื อ งในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าพื้ นที่เช่าสานักงาน พื้ นที่อาคารสานักงานให้เช่ามีเพิ่มมากขึ้ นกว่าความต้องการใช้ การจัดการ
สัดส่วนประเภทลูก ค้า คุ ณภาพและปริมาณของตลาดแรงงานทัก ษะในระดับ หัวหน้าหน่ วยงานที่ น้อยลง ความผันผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราที่ ส่งผลต่อราคาวัตถุ ดิบจากต่างประเทศ และปั จจัยที่มีผลกระทบตา่ ได้แก่ การรักษาความพึงพอใจของคู่ ค ้า
ระยะเวลาในการชาระหนี้ จากลูกค้า เทคโนโลยีในการผลิตถังโลหะ ภัย ธรรมชาติที่ส่งผลต่อลูกค้ากลุ่มเกษตร เงินทุนสารอง ภาษี ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่สอดสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ พร้อมจัดให้มีการติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร และข้อมูลอย่างต่อเนื่ องสมา่ เสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถ
การคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า พร้อมรับมือกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การควบคุ ม ภายในและรายการระหว่ า งกั น
1. การควบคุ ม ภายใน
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานทั้งในระดับงานบริหารและระดับ
ปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิบัติงาน และ
ผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางด้านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปี นี้ ผูต้ รวจสอบอิสระได้เข้าตรวจสอบจานวน 2 ครั้ง จานวน
2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการด้านคลังวัตถุดิบและคลังซ่อมบารุง ซึ่งคลอบคลุมเรื่องนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และระเบียบของบริษัทอันเกี่ยวข้องกับการตรวจรับ -จ่าย การจัดซื้ อ มาตรการการรับมือกับสภาวะวัตถุดิบขาดแคลนหรือจัดส่งล่าช้า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การบริหารจัดการพื้ นที่และการจั ดเก็บวัตถุดิบ รวมถึง
อะไหล่และอุปกรณ์สารองต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบารุงเครื่องจักรและโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเป็ นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนการด้านที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมเรื่องการทบทวนวงเงินลูกค้าประจาปี การเพิ่ม -ลดวงเงิน
สินเชื่อลูกค้า การวางแผนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า การสารวจความพึงพอใจจากลูกค้า และงานด้านบัญชีและ
การเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั ่ ใจว่าบริษัทสามารถรักษาและพัฒนามาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่ อง
ทั้ง นี้ ผู้ต รวจสอบอิ ส ระได้มี ข อ้ เสนอแนะเพื่ อ การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขกระบวนการท างานบางส่ ว นเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งบริษัทได้ทาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบอิสระแล้ว
บริ ษั ท ไม่ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เอง แต่ ใ ช้บ ริ ก ารจากหน่ ว ยงานภายนอก (Outsource) ในการท าหน้ า ที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อปฏิบัติที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูต้ รวจสอบจะร่วมกันพิจารณาระบบงานที่จะตรวจสอบของแต่ละบริษัทตามที่ผูต้ รวจสอบได้จดั ลาดับ
ความเสี่ยงไว้แล้วในรายงานการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของแต่ละบริษัท
ในปั จจุบันบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด โดยคุณสลิล นิ วฒ
ั น์ภูมินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด เป็ นผูล้ งนามและเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
ทางด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจ ารณาทบทวนปั จจัยความเสี่ยงที่ มี
ผลกระทบสูง ผลกระทบปานกลาง และผลกระทบตา่ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
ของบริษัท เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการบริหารงานของบริษัทให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้ น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทา
รายงานปั จจัยความเสี่ยงและผลกระทบ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว

2. รายการระหว่ า งกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
การถือหุน้ ระหว่างกัน หรือการมีผูถ้ ือหุน้ หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องกันยังพิจารณาถึงบุคคล
หรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการ
ดาเนิ นงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ ง กับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
อย่างไรก็ตาม ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการ หากเป็ นรายการตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ และเงื่อนไขการค้า
ทัว่ ไป ฝ่ ายบริหารได้ขออนุ มตั ิในหลักการต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 ซึ่งบริษัทยังถือ
ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมดังกล่าว
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่ เข้าลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ตอ้ งขออนุ มัติการเข้าทารายการจาก
คณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การควบคุ ม ภายในและรายการระหว่ า งกัน
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ส่วนที่ 3
งบการเงิ น
ข้อ มู ล สาคั ญ ทางการเงิ น
หน่ วย : พันบาท
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นปี

สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม

2564

2563

2562

2561

2560

3,569,801 3,357,768 3,161,291 3,126,026 2,921,760
294,228

250,000

280,403

275,252

271,913

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,275,573 3,107,768 2,880,888 2,850,774 2,649,847

รายได้จากการขาย

2,173,276 1,642,606 1,962,512 1,955,124 1,935,971

รายได้รวม

2,294,606 1,758,920 2,095,853 2,065,828 2,040,298

กาไรขั้นต้น

554,801

489,333

492,789

465,236

413,644

กาไรสุทธิ

370,036

316,478

329,560

335,992

283,811

2564

2563

2562

2561

2560

อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

16.12

17.99

15.72

16.26

13.91

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)

12.51

10.57

11.50

12.22

10.94

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

10.68

9.71

10.48

11.11

9.92

กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

2.47

2.11

2.20

2.24

1.89

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

1.60(1)

1.40

1.40

1.40

1.20

20.72

19.21

19.01

17.67

อัตราส่วนทางการเงิน

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาท)
(1)

21.84

เป็ นอัตราเงินปั นผลต่อหุน้ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2565

ข้อ มู ล สาคัญ ทางการเงิ น
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองกันทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นสาระสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มนั ่ ใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาเกี่ยวกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไป และปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสุจินต์ หวัง่ หลี)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เสนอ ผู ถ้ ื อหุ น้ และคณะกรรมการของบริ ษั ท อุ ต สาหกรรมถัง โลหะไทย จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อก าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 มีจานวน 2,173.28 ล้านบาท และ 1,418.90
ล้านบาท ตามลาดับ
สิ น ค้า หลั ก ของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถั ง โลหะและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีรูปแบบของสินค้าให้ลูกค้าเลือก หรือ
ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ
รายได้จ ากการขายสิ น ค้ า เป็ นรายการที่ มี มู ล ค่ า ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญในงบการเงินสาหรับปี 2564 และส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยตรง การ
รับรูร้ ายได้อย่างสมเหตุผลเป็ นเรื่องที่ขา้ พเจ้าให้ความสาคัญ

เรื่องดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบการรับรูร้ ายได้จากการขาย
โดยใช้วิ ธี ก ารตรวจสอบต่ า งๆ รวมถึ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
- ท าความเข้า ใจขั้ น ตอนปฏิ บั ติ แ ละทดสอบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการขายสินค้า
- ท าความเข้า ใจธุ ร กิ จ ลู ก ค้า ที่ ซื้ อสิ น ค้า จากกลุ่ ม
บริ ษั ท และวิ เ คราะห์ป ระเภทสิ น ค้า และปริ ม าณ
ความต้องการของลูกค้าที่ซื้อสินค้าของบริษัท
- ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จาก
การขายให้ลู ก ค้า แต่ ล ะรายกับ ข้อ มู ล ในปี ก่ อ นๆ
เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่ า ระดับ การขายในแต่ ล ะเดื อ นและ
ตลอดปี โดยรวมมีความสมเหตุผล
- น าผลจากการยื น ยั น ยอดลู ก หนี้ มาวิ เ คราะห์
ร่วมกับอายุหนี้ และปริมาณการขายที่เกิดขึ้ นแต่ละ
เดื อ นว่ า รายการขายที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นปกติ แ ละสม
เหตุผล
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60

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร
- ตรวจสอบความถู ก ต้องครบถ้วนของรายการขาย
สิ น ค้า กับ เอกสารหลั ก ฐานการขายสิ น ค้า การ
เบิกจ่ายสินค้า การขนส่งสินค้า การตรวจรับสินค้า
ของลูกค้าและเงื่อนไขการค้าว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ้ น
จริง และเป็ นไปตามสัญญาที่ทาไว้กบั ลูกค้า
- ตรวจสอบการบันทึ ก บัญชี รายการขายสิ นค้า กับ
หลักฐานการเบิกจ่าย การขนส่ง การตรวจรับสินค้า
ของลู ก ค้า ว่ าถู ก ต้องตามงวดบัญชี ที่ รายการขาย
สินค้าเกิดขึ้ นจริง
- ตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ภายในวันสิ้ นปี จนถึ ง วัน ที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีว่าไม่มีการคืนสินค้าที่ขายที่
ผิดปกติและมีปริมาณที่มีสาระสาคัญ
- ตรวจสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย
กับต้นทุนขายสินค้า ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์การ
เคลื่ อนไหวของสิ น ค้า คงเหลื อ ตั้ง แต่ ต ้นปี ถึ ง ยอด
คงเหลื อปลายปี ว่ าสอดคล้องกัน และมี ความสม
เหตุผล

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิ ดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การคือการอ่านข้อมูลอื่น
ดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้จดั ทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้ว หรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลให้ดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจ ริ ต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ก ารบัญชีสาหรับการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนิ นงานหรือไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ขัดต่อข้อเท็ จ จริง อาจเกิ ดจากการทุ จ ริต หรื อข้อผิ ดพลาดและถื อว่ ามีส าระสาคัญเมื่อ คาดการณ์ได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
− ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรว มและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
− ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
− ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้ นโดยผูบ้ ริหาร
− สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่
แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวั นที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
− ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
− ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิ ส ระและได้สื่ อ สารกับ ผู้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ท้ัง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น
อิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบันและกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รบั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

(พรชัย กิตติปัญญางาม)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 2778
บริษัท บัญชีกิจ จากัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2565
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งบแสดงฐานะทางการเงิ น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสด

3.1 และ 5

144,993,538.52

296,458,099.29

59,773,509.18

46,888,484.52

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อืน่

3.2 และ 6

418,414,661.18

278,247,716.79

270,903,883.85

171,105,580.43

สิ นค้าคงเหลื อ

3.3 และ 7

334,299,365.14

159,690,778.61

202,866,489.63

69,712,763.25

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่

3.5 และ 8

608,521,118.92

733,603,204.75

427,285,878.81

576,274,683.31

26,325,917.77

13,129,854.39

1,272,747.78

4,271,873.86

1,532,554,601.53 1,481,129,653.83

962,102,509.25

868,253,385.37

959,419,137.90

678,244,854.20

570,305,776.20

94,070,966.70

94,070,966.70

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่

3.5 และ 9 1,169,103,414.70

เงินลงทุ นในบริษัทย่อย

3.4 และ 10

-

-

4.3

-

-

เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

24,000,000.00

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น

3.6 และ 11

66,320,299.10

72,733,367.14

63,734,414.41

69,595,429.10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.7 และ 12

787,500,769.81

833,213,338.32

291,371,738.25

303,759,578.04

สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน

3.9 และ 13

159,980.52

52,368.72

159,980.52

52,368.72

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ ใช้เป็ นหลักประกัน 3.5 และ 14

10,188,648.45

7,212,797.83

3,973,423.90

4,006,949.15

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

-

2,553,537.78

2,526,949.78

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,037,246,536.48 1,876,637,959.06 1,130,135,491.86 1,064,311,068.54

รวมสินทรัพย์

3,569,801,138.01 3,357,767,612.89 2,092,238,001.11 1,932,564,453.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
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งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ต่ อ )
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

15

125,761,609.91

82,589,259.42

30,812,614.60

21,792,898.75

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

44,537,823.03

35,832,003.25

38,319,118.54

31,767,850.51

หนี้ สินหมุนเวียนอืน่

10,941,515.79

9,079,470.80

5,282,108.38

5,735,429.94

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

181,240,948.73

127,500,733.47

74,413,841.52

59,296,179.20

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อืน่

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.3

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

64,587,592.89

65,830,274.96

15,005,977.98

13,277,122.39

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนั กงาน

3.13 และ 16

28,727,026.37

31,250,142.34

11,503,159.29

16,602,442.41

19,672,007.82

19,418,677.82

17,363,199.88

17,280,379.88

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

112,986,627.08

122,499,095.12

43,872,337.15

47,159,944.68

รวมหนี้ สิน

294,227,575.81

249,999,828.59

118,286,178.67

106,456,123.88

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

340,000,000.00

340,000,000.00

340,000,000.00

340,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

เงินมัดจาและเงินประกันรับ

-

6,000,000.00

-

-

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

ทุนที่ออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม

จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

2,312,075,482.03 2,145,982,743.27 1,428,551,544.16 1,287,156,754.15
222,603,596.58

226,008,759.36

40,400,278.28

33,951,575.88

3,039,679,078.61 2,876,991,502.63 1,973,951,822.44 1,826,108,330.03
235,894,483.59

230,776,281.67

-

-

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,275,573,562.20 3,107,767,784.30 1,973,951,822.44 1,826,108,330.03

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,569,801,138.01 3,357,767,612.89 2,092,238,001.11 1,932,564,453.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (ต่ อ )
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งบกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
รวมต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อนื่
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2564

2563

2,173,276,200.33

21

1,418,904,711.13

954,275,642.73

65,052,349.11

66,243,419.59

61,506,652.74

62,167,320.66

2,238,328,549.44

1,708,849,450.81

1,480,411,363.87

1,016,442,963.39

(1,670,152,043.52) (1,205,961,762.22) (1,040,997,648.68)

(649,050,080.31)

(11,393,506.69)

(11,575,773.19)

(1,683,527,197.15) (1,219,516,554.33) (1,052,391,155.37)

(660,625,853.50)

(13,375,153.63)

18

1,642,606,031.22

(13,554,792.11)

554,801,352.29

489,332,896.48

428,020,208.50

355,817,109.89

56,275,893.35

50,070,172.96

72,242,214.04

64,922,353.69

611,077,245.64

539,403,069.44

500,262,422.54

420,739,463.58

(59,601,019.75)

(51,270,767.35)

(34,049,361.33)

(31,236,897.28)

(80,609,810.56)

(86,445,225.34)

(44,201,643.83)

(46,860,024.11)

470,866,415.33

401,687,076.75

422,011,417.38

342,642,542.19

(40,964.39)

(189,087.11)

470,825,450.94

401,497,989.64

422,011,417.38

342,642,542.19

(86,471,078.56)

(69,075,099.48)

(75,281,346.82)

(60,341,902.38)

384,354,372.38

332,422,890.16

346,730,070.56

282,300,639.81

-

-

รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
-สุทธิจากภาษี

3,915,237.14

กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
-สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี

21

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

3.16 และ 22

-

-

4,664,719.45

(2,781,299.68)

(70,987,345.22)

6,448,702.40

(27,594,688.02)

1,133,937.46
385,488,309.84

(70,987,345.22)
261,435,544.94

11,113,421.85
357,843,492.41

(27,594,688.02)
254,705,951.79

370,036,005.99

316,477,670.06

346,730,070.56

282,300,639.81

14,318,366.39

15,945,220.10

384,354,372.38

332,422,890.16

346,730,070.56

282,300,639.81

-

371,169,943.45

245,490,324.84

357,843,492.41

254,705,951.79

14,318,366.39

15,945,220.10

385,488,309.84

261,435,544.94

357,843,492.41

254,705,951.79

2.47

2.11

2.31

1.88

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
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17.1.1

9

ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอืน่

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ ้น รวม
-

-

-

-

-

150,000,000.00 340,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

-

-

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็จอืน่

กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุ นในตราสารทุ น

-

-

-

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 2564

เงินปั นผลจ่าย

บริษัทย่อยจ่ายปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ ม

-

-

-

-

150,000,000.00 340,000,000.00

-

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็จอืน่

ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2563

-

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 2563

-

เงินปั นผลจ่าย

17.1.2

-

บริษัทย่อยจ่ายปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ ม

-

316,477,670.06

(82,500,000.00)

-

-

-

-

-

2,141,495.63

3,915,237.14

370,036,005.99

(210,000,000.00)

-

-

-

-

-

-

15,000,000.00 2,312,075,482.03 166,385,435.27

-

-

-

-

-

15,000,000.00 2,145,982,743.27 166,385,435.27

-

-

-

-

15,000,000.00 1,912,005,073.21 166,385,435.27

-

-

-

316,477,670.06

(82,500,000.00)

-

56,218,161.31

(623,863.10)

(2,781,299.68)

-

-

-

59,623,324.09

(70,987,345.22)

332,422,890.16

(82,500,000.00)

(8,100,105.00)

1,517,632.53

1,133,937.46

370,036,005.99

(210,000,000.00)

-

45.53

-

14,318,366.39

-

(9,200,210.00)

1,517,678.06

1,133,937.46

384,354,372.38

(210,000,000.00)

(9,200,210.00)

222,603,596.58 3,039,679,078.61 235,894,483.59 3,275,573,562.20

(623,863.10)

(2,781,299.68)

-

-

-

226,008,759.36 2,876,991,502.63 230,776,281.67 3,107,767,784.30

-

15,945,220.10

-

(8,100,105.00)

296,996,104.58 2,714,001,177.79 222,931,166.57 2,936,932,344.36

(70,987,345.22) (70,987,345.22) (70,987,345.22)

-

-

-

130,610,669.31

ว

150,000,000.00 340,000,000.00

ร

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2563

อ หุ้ น

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ถื

อานาจควบคุม

ง ผู้

ของบริษทั

อ

จากการตีราคาที่ดิน เงิ นลงทุนในตราสารทุน ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ข

ยังไม่ได้จดั สรร

น

หมายหตุ ที่ออกและชาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สารองตามกฎหมาย

ง ส่ ว

รวม

ล

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

แ ป

รวมองค์ประกอบอื่น ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ย น

จากการวัดมูลค่า

ลี่

ส่วนเกินทุน

ป

จัดสรรเป็ น

รวม

เ

กาไร (ขาดทุน)

ร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก า

ทุนเรือนหุน้

กาไรสะสม

ง

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั

หน่วย : บาท

ด

สาหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2564

แ ส

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้น รวม

ง บ
ม
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17.1.1

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ ้น เฉพาะกิ จ การ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

150,000,000.00

-

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็จอืน่

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

-

-

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2564

เงินปั นผลจ่าย

150,000,000.00

-

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็จอืน่

ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2563

-

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2563

340,000,000.00

-

-

-

340,000,000.00

-

-

-

15,000,000.00

-

-

-

15,000,000.00

-

-

-

1,428,551,544.16

4,664,719.45

346,730,070.56

(210,000,000.00)

1,287,156,754.15

-

282,300,639.81

(82,500,000.00)

49,920,000.00

-

-

-

49,920,000.00

-

-

-

(9,519,721.72)

6,448,702.40

-

-

(15,968,424.12)

(27,594,688.02)

-

-

40,400,278.28

6,448,702.40

-

-

33,951,575.88

(27,594,688.02)

-

-

1,973,951,822.44

11,113,421.85

346,730,070.56

(210,000,000.00)

1,826,108,330.03

(27,594,688.02)

282,300,639.81

(82,500,000.00)

ก า

-

จ

17.1.2

กิ

เงินปั นผลจ่าย

ะ

1,653,902,378.24

า

61,546,263.90

ฉ พ

11,626,263.90

เ

49,920,000.00

อ หุ้ น

1,087,356,114.34

ถื

15,000,000.00

ง ผู้

340,000,000.00

อ

150,000,000.00

ข

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2563

น

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ง ส่ ว

จากการตีราคาที่ดิน เงิ นลงทุนในตราสารทุน ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ล

ยังไม่ได้จดั สรร

แ ป

รวม

ย น

สารองตามกฎหมาย

รวมองค์ประกอบอื่น

ลี่

จากการวัดมูลค่า

ป

ส่วนเกินทุน

เ

หมายเหตุ ที่ออกและชาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้

จัดสรรเป็ น

ร

กาไร (ขาดทุน)

ก า

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ง

ทุนเรือนหุน้

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

หน่วย : บาท

ด

สาหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2564

แ ส

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้น เฉพาะกิ จ การ

ง บ
ร

68

งบกระแสเงิ น สด
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจาหน่ าย
หนี้ สูญ
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้ นจากอัตราแลกเปลี่ยน
การปรับลดมูลค่าสินค้าเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(โอนกลับ )
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยโอนกลับ
สินค้าตัดบัญชี
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้ นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์เป็ นค่าใช้จ่าย
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
ภาษีซื้ อตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ ยรับ
ดอกเบี้ ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของทุนดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินประกันรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2564
2563
470,825,450.94 401,497,989.64

23
6

7
7
7

8

16

93,480,193.16
215,712.00
(47,058.41)

167,028.88
(515,064.42)
(125,887.02) (1,736,968.00)
52,473.12
(19,648.42) 3,884,492.65
(806,736.26) 3,616,532.82
(556,199.38)
(2,572.47)
935.78
27,999.05
658,619.60
89,901.50
(151,600.00)
64,967.09
105,405.49
84,741.37
2,796,393.79
2,679,284.52
(15,030,535.46) (16,530,127.60)
(32,729,839.15) (24,714,117.87)
40,964.39
189,087.11
518,867,502.90 466,320,067.62

(138,292,148.67)
(174,649,728.39)
5,140,649.33
1,548.92

16

97,665,554.15
10,197.93

42,881,714.08
1,862,044.99
253,330.00
(425,463.33)
255,639,449.83
(40,964.39)
(79,168,445.52)
176,430,039.92

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
422,011,417.38 342,642,542.19

33,334,382.04
215,712.00
-

(13,825.33) 3,012,360.03
(669,496.16) 2,710,406.62
2,307,022.48
66,335.69
905.78
22,895.83
(100,000.00)
1,157,079.52
1,116,388.76
(46,695,586.64) (41,963,401.64)
(22,278,182.59) (18,374,494.87)
389,269,428.48 323,026,378.66

69,478,721.44
(99,447,081.17)
31,599,814.45 (133,153,726.38)
(4,921,426.57)
229,526.76
17,985.00
(26,588.00)
(26,758,156.42)
477,131.89
(229,248.50)
(1,141,735.32)
534,843,153.59
(189,087.11)
(73,493,967.62)
461,160,098.86

33,793,346.05
-

8,690,006.83
(548,829.56)
82,820.00
(425,463.33)
164,670,093.63
(69,779,578.66)
94,890,514.97

6,201,247.65
32,097,082.74
293,055.90
17,985.00
(18,519,136.80)
1,140,486.85
(79,448.50)
(5,000.00)
344,172,651.50
(59,622,719.93)
284,549,931.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบกระแสเงิ น สด

69

งบกระแสเงิ น สด (ต่ อ )
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่ นลดลง
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่ นเพิ่มขึ้ น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่ นลดลง
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
9
เงินสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ถาวร
เงินมัดจา-สินทรัพย์เพิ่มขึ้ น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ ใช้เป็ นหลักประกันเพิ่มขึ้ น
รับเงินปั นผล
รับดอกเบี้ ย
เงิ นสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น

2564
176,060,070.51
(272,864,552.30)
9,661,637.50
1,403,721.00
(44,064,718.39)
(21,372,578.48)
8,180,724.06
(144,450.00)
(3,100,096.23)
15,030,535.46
30,810,635.45
(100,399,071.42)

2563

หน่วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2564
2563

177,590,415.62 169,772,125.99
5,105,730.79
(376,999,837.02) (120,000,000.00) (307,961,337.02)
72,000,000.00
70,000,000.00
24,000,000.00
720,500.00
121,800.00
208,600.00
(580,000.00)
(49,736,350.62) (14,358,635.24) (2,919,372.49)
(3,544,669.60)
(2,791,260.00)
5,659,042.76
102,715.89
726,966.45
(144,450.00)
(7,276,857.00)
16,530,127.60
46,695,586.64
41,963,401.64
22,736,681.38
21,711,248.34
16,891,451.28
(142,900,946.88) 127,900,391.62 (178,775,819.35)

จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน
(6,000,000.00)
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าสินทรัพย์
(2,295,319.27) (1,162,177.87)
(1,389.93)
(177,897.07)
จ่ายเงินปั นผล
(219,200,210.00) (90,600,105.00) (209,904,492.00) (82,493,855.00)
เงิ นสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น
(227,495,529.27) (91,762,282.87) (209,905,881.93) (82,671,752.07)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ
(151,464,560.77) 226,496,869.11
12,885,024.66
23,102,360.15
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ 1 มกราคม
296,458,099.29
69,961,230.18
46,888,484.52
23,786,124.37
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ 31 ธันวาคม
3.1 และ 5 144,993,538.52 296,458,099.29
59,773,509.18
46,888,484.52
ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าสินทรัพย์

2,585,955.68

2,293,929.34

311,098.95

1,389.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงิ น สด (ต่ อ )
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หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
1. ข้อมู ล ทั ่วไป
1.1 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รบั การจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริษัทในประเทศไทยเมื่อ
ปี พ.ศ. 2501 และเป็ นบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2532 สานั ก งานใหญ่
ตั้ง อยู่เ ลขที่ 193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัช ดา ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุง เทพมหานคร
10110 และมีโ รงงานตั้ง อยู่ใ นนิ ค มอุต สาหกรรมเวลโกรว์ เลขที่ 179 หมู่ 9 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา
1.2 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร และธุรกิจให้เช่าอาคารสานักงาน
1.3 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวจรัญวาศน์
1.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยงั คงเกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง มีผลกระทบต่อธุ รกิจ และ
อุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่ นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจ
เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง และฝ่ ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ก ารจัด ทาและนาเสนองบการเงิ น
2.1 งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และ
แสดงรายการในงบการเงินตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็ นไปตามกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการที่กล่าวไว้
ในนโยบายการบัญชี
2.3 งบการเงินนี้ ได้จดั ทาและนาเสนอตามกฎหมายโดยจัดทาเป็ นภาษาไทยและใช้หน่ วยเงินตราไทย บริษัทได้จดั ทางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้ นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
2.4 เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมได้จัด ท าขึ้ นโดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ ง รวมกัน เรี ย กว่ า กลุ่ ม บริ ษั ท โดยมี อัต รา
การถือหุน้ ดังนี้

บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด *
บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
บริษัท เลครัชดา จากัด * (โดยทางอ้อม)
บริษัท อีสท์พลาส จากัด (โดยทางอ้อม)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
2564
2563
99.9970
99.9970
80.0000
80.0000
79.9990
79.9990
99.9970
99.9970
79.9990
79.9990

* บริษัทย่อยที่ไม่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการค้าในงวดบัญชีนี้
บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทมีอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและ
การดาเนิ นงานของกิจการนั้ น ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนของกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนและมีความสามารถที่จะทาให้เกิด
ผลตอบแทนจากการมีอานาจควบคุมในกิจการนั้น
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งบการเงินของบริษัทย่อยได้ถูก นามารวมในการจัด ทางบการเงิน รวมตั้ง แต่วนั ที่บริษัท มีอานาจในการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถึงวันที่สิ้นสุดการควบคุม
ยอดคงค้า งระหว่างกัน ของกลุ่มบริษัท รายการระหว่า งกันที่มีส าระสาคัญ และเงิน ลงทุน ของบริษัท ในบริษัท ย่อยกับ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงิน รวมนี้ แล้ว
ข้อ มูล ทางการเงิน ของบริษ ัท ย่อ ยที ่นามาใช้ใ นการจัด ท างบการเงิน รวมได้จ ดั ท าขึ้ นโดยใช้น โยบายบัญ ชีที่ส าคัญ
เช่นเดียวกับบริษัท
ส่ว นได้เ สีย ที่ไ ม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรือ ขาดทุน และสิน ทรัพ ย์สุท ธิข องบริษัท ย่อ ยส่ว นที่ไ ม่ไ ด้เ ป็ นของ
บริษ ัท แสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหากในส่ว นของก าไรหรือ ขาดทุน รวม และส่ว นของผู ถ้ ือ หุ น้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติทางบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตั ิ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษัท
2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับได้มีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทาง
ปฏิบตั ิหรือให้ขอ้ ยกเว้นชัว่ คราว
ฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงินในปี ที่ เริ่มนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารใช้ดุล ยพินิจ การประมาณการและข้อ
สมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
งบการเงินรวม
− การจัดทางบการเงินรวม บริษัทมีอานาจควบคุมโดยพฤตินัยในกิจการที่บริษัทลงทุนหรือไม่
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหนี้ การค้า
− การประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริหารของบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจ
โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้
− ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้
บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้ นจริงในอนาคต
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
− ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ของสินค้าคงเหลือพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ
หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า
− ค่าเผื่อสาหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุของสินค้าคงเหลือ การแข่งขัน
ทางการตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในขณะนั้น
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
− การคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ น
− สอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตา่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ั น และจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับสินทรัพย์น้ัน
สัญญาเช่า
− การประเมินว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรือไม่
− บริษัทได้พิจารณาถึงความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่
− บริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่
− พิจารณาว่าบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้ง หมดของสินทรัพย์ที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั ให้ก บั ผู ้
เช่าหรือไม่
− การกาหนดอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มที่ ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
− การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้
− การรับรูส้ ินทรัพย์ภาษี เงินได้ การคาดการณ์กาไรทางภาษี ในอนาคตที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
เครื่องมือทางการเงิน
− การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

3. สรุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่ สาคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ รวมถึงเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินฝากประจาและเงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่มีขอ้ จากัดในการใช้ มีสภาพคล่องสูงพร้อม
ที่จ ะเปลี่ย นเป็ นเงิน สดในจานวนที่ ท ราบได้ และมีค วามเสี่ย งต่อ การเปลี่ย นแปลงในมูล ค่า ไม่เ ป็ นนั ย สาคัญ เช่น มี
กาหนดการไถ่ถอนได้ไม่เกิน 3 เดือนนั บแต่วนั ฝากหรือลงทุน
3.2 ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริษัทรับรูล้ ูกหนี้ การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชาระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั
กลุ ่ม บริษ ัท วัด มูล ค่า ผลขาดทุน ด้า นเครดิต ที ่ค าดว่า จะเกิด ขึ้ นโดยใช้ว ิธ ีก ารอย่า งง่า ย ( Simplified Approach) ซึ ่ง
กาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุหนี้ และรับรูผ้ ลขาดทุนตั้งแต่การรับรูร้ ายการลูกหนี้ การค้า
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3.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตา่ กว่า กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รบั จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องจ่ายเพื่อการขายสินค้า
ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อ ประกอบด้วยราคาซื้ อ รวมค่าใช้จ่ายอื่นทุก ประเภทที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสินค้า ต้นทุน
สินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยราคาทุนของ
สินค้าคานวณดังนี้
สินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลือง

- ต้นทุนการผลิต โดยวิธีถวั เฉลี่ย
- ราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี)
3.5 สินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและรูปแบบการดาเนิ น
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) ดังนี้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
− ราคาทุ นตัดจ าหน่ าย: สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจ าหน่ าย เมื่อการถื อครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่
เกิดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุน
− มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามรูปแบบการดาเนิ นธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรูผ้ ่านก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
− มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน : สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
หรือวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยรับรู ้
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
− เงินลงทุ นในตราสารทุ นซึ่ง มิได้ถือไว้เพื่อค้าเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธ รรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมในภายหลังจะรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่มีการโอนไปรับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนในงบ
กาไรขาดทุนในภายหลังเมื่อจาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไปกาไรสะสมแทน เงินปั นผลจากเงินลงทุน
ดังกล่าวรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุน
− เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนซึ่งแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรูก้ ารเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
เงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงินด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
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การตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินได้สิ้นสุดลง
หรือเมื่อได้โอนสินทรัพย์ทางการเงินและเป็ นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพย์ทางการเงิน และกลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้ สินทางการเงินเมื่อได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว หรือมี
การสิ้ นสุดลงของภาระผูกพันนั้น
การด้อยค่า
กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่ วัด มูล ค่า ด้วยวิธีมู ลค่ ายุติธ รรมผ่านก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น โดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึ้ นก่อน กลุ่มบริษัทใช้วิธีทวั ่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น ยกเว้นลูกหนี้ การค้ากลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งได้ประมาณไว้ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารชุด
เครื่องตกแต่งอาคารชุด

20 ปี
30 ปี
5,10 ปี

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ จะจัดทาอย่างสมา่ เสมอโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ จะรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูจ้ านวนสะสมไปยัง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้บญ
ั ชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” และจะรับรูส้ ่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ในกาไรหรือ
ขาดทุน แต่ไม่เกินจานวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุ น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน และจะต้องนาส่วนที่ลดลงจากการตีราคา
ใหม่ไปรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
ของสินทรัพย์รายการเดียวกันนั้น โดยการรับรูส้ ่วนที่ลดลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะมีผลทาให้ “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย์” ที่สะสมอยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงไปด้วย
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคา
คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งประมาณไว้ ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้
ยานพาหนะ

5 ปี
30 ปี
5-12 ปี
5 ปี
5 ปี

ต้นทุนที่ประมาณในเบื้ องต้นสาหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพพื้ นที่ที่สร้างสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของ
กลุ่มบริษัทถือรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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ค่าใช้จ่ายในการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซึ่งเป็ นผลให้ค่าใช้จ่ายนั้นมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จะบันทึกเป็ นสินทรัพย์
การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีการทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี
ค่าเสื่อมราคารับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด
3.8 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้า สัญญานั้ นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับ
ช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผูเ้ ช่า
กลุ่มบริษัทรับรูส้ ินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่า เสื่อม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่
เกิดขึ้ น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผ ล และหักด้วย
สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รบั
หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อ
สิ้ นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผลจนถึง วัน
สิ้ นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้ นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้ นก่อน
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรูห้ นี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่า
เริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้ นโดยสะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดย
สะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึ่ งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตา่
สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมี
มูลค่าตา่ จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริษัทพิจารณาเมื่อเริ่มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ในการจาแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อา้ งอิง
ที่ผเู้ ป็ นเจ้าของพึงได้รบั ว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน ณ
วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ด้วยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปั จจุบันสุทธิของจานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่ าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน
หลังจากนั้ นจะรับรูร้ ายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
กลุ่มบริษัทบันทึกจานวนเงินที่ได้รบั ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า ต้นทุ นทางตรงเริ่มแรกที่ เกิดขึ้ นจากการได้มาซึ่ง สัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชี ข อง
สินทรัพย์อา้ งอิงและรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
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3.9

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซอฟต์แ วร์ค อมพิว เตอร์แสดงในราคาทุน หัก ด้ว ยค่า ตัดจาหน่ า ยสะสมและค่า เผื่อการด้อยค่า ของสิน ทรัพย์ (ถ้า มี)
ค่าตัดจาหน่ ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยประมาณไว้ 5 ปี
ค่าตัดจาหน่ ายรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายประจางวด

3.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ อันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยการด้อยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รบั คืน
ของสินทรัพย์ หากมีราคาตา่ กว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึง จานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ ายและ
มูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่งรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
3.11 ประมาณการหนี้ สิน
กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเป็ นภาระผูกพัน
ค่อนข้างแน่ อันเป็ นผลสืบเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทาให้กลุ่มบริษัทต้องจ่ายชาระภาระผูกพันนั้นในจานวน
เงินที่สามารถประมาณได้อย่างน่ าเชื่อถือ
3.12 การรับรูร้ ายได้
รายได้จากการขายสินค้า รับรู เ้ ป็ นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเมื่อส่งมอบสินค้า และโอนอานาจการควบคุมสินค้าให้แก่
ลูกค้าแล้ว โดยแสดงมูลค่าหลังหักประมาณการสินค้ารับคืน และส่วนลด
รายได้จากการให้บริการ รับรูเ้ ป็ นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเมื่อได้ให้บริการแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรูใ้ นกาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น
รายได้จากการให้เช่า รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้เงินปั นผล รับรูเ้ มื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ ย รับรูต้ ามอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง
3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่ง มีกาหนดจ่ายชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการ
รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงาน ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ ยงชีพสาหรับพนักงาน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ ง
กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ งเป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัท เงินที่จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทบันทึก ประมาณการหนี้ สิน สาหรับผลประโยชน์ ที่ต อ้ งจ่ายให้ก บั พนัก งานเมื่อ ออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ที่คานวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
กลุ่มบริษัทรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ที่เกิดจากประมาณการ
หนี้ สินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น และรับรูค้ ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เกิดขึ้ นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลต่างจากการแปลงค่าบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
3.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ปัจจุบันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ รับรู ้
โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือสามารถขอคืนได้ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุนสาหรับ
งวดที่ตอ้ งเสียภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดย คานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้ นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้ สินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้ สินทางภาษี อากร
การวัดมูลค่าของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษี ที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ จ ากยอด
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีหรือจะต้องชาระยอดหนี้ สินภาษี เงินได้รอตัดบัญชีตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
หนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี รับรูจ้ านวนภาษี เงินได้ที่จะต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสีย
ภาษีทุกรายการ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรูต้ ่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
3.16 กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับ ปี ส่ว นที่เ ป็ นของผู ถ้ ือ หุ น้ ของบริษัทด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ ายในระหว่างปี

4. รายการกับ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถือหุน้
ระหว่างกัน หรือการมีผูถ้ ือหุน้ หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้อ งกันยังพิจารณาถึงบุคคล
หรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือ
การดาเนิ น งานของบุค คล หรือ กิจ การอื่น โดยกลุ่ม บริษัท มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ งกับ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ
4.1 ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด
บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
บริษัท เลค รัชดา จากัด
บริษัท อีสท์พลาส จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อยของ บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อยของ บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด และมีกรรมการร่วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
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4.2 นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั นี้
รายการ
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสินค้า
ขายวัตถุดิบ
ขายสินทรัพย์
ดอกเบี้ ยรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
เงินปั นผลรับจากบริษัทย่อย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ ยจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
เงินชดเชยความเสียหาย

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด, ราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ตกลงร่วมกัน

4.3 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้า
บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

ลูกหนี้ อื่น
บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
บริษัท เลค รัชดา จากัด
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

24,007,402.65

29,485,298.17

-

76,321.60
-

24,007,402.65

29,485,298.17

1,605.00
802.50
642.00
3,049.50

1,123.50
481.50
321.00
78,247.60
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หน่ วย : บาท

ประเภทธุรกิจ
บริษทั ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด

บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด

จาหน่ ายวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตและจาหน่ าย
ถังโลหะ
ผลิตและจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

งบการเงินรวม
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
สัดส่วน
2564
2563
ทุนชาระแล้ว การลงทุนร้อยละ

20,000,000.00

99.9970

216,679,550.20

214,581,053.00

20,000,000.00

80.0000

374,900,621.15

366,651,900.80

70,000,000.00

79.9990

568,301,567.78
1,159,881,739.13
(1,159,881,739.13)
-

รายการตัดบัญชีระหว่างบริษทั ใหญ่กบั บริษัทย่อย
สุทธิ

569,238,188.66
1,150,471,142.46
(1,150,471,142.46)
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
24,000,000.00
24,000,000.00
-

ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู ้ ืมเพิ่มขึ้ นระหว่างปี
เงินให้กยู ้ ืมลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

24,000,000.00
24,000,000.00

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด (บริษัทย่อย) ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินกับบริษัท จานวน 24 ล้านบาท
ครบกาหนดในปี พ.ศ. 2557 โดยสัญญานี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี สัญญาดังกล่าวครบกาหนดในปี พ.ศ.
2562 และในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินฉบับใหม่ จานวน 24 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ ย MMR ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ ยเป็ นรายงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระเงินต้นวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2567 ซึ่งเมื่อครบกาหนดแล้วไม่มีการแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจากทั้งผูก้ แู ้ ละผูใ้ ห้กู ้ ให้ถือว่าสัญญานี้ มีผลบังคับ
ใช้ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในงวดบัญชีนี้ บริษัทได้รบั ชาระคืนเงินให้กยู ้ ืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว

งบการเงินรวม
2564
2563
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ การค้า
บริษัท อีสท์พลาส จากัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
เจ้าหนี้ อื่น
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
รวม

288,367.14
288,367.14

548,414.99
548,414.99

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

738,876.99
61,456.52

149,084.45
48,150.00

800,333.51

197,234.45
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เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด (บริษัทย่อย) ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากบุคคลและกิจ การที่
เกี่ยวข้องกันรวมเป็ นจานวน 6 ล้านบาท (จานวน 3 ล้านบาท จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง และจานวน 3 ล้านบาท
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจานวน 2 ราย) ครบกาหนดในปี พ.ศ. 2557 โดยสัญญานี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5
ปี สัญญาดังกล่าวครบกาหนดในปี พ.ศ. 2562 และในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด ได้มีการ
ทาสัญญากูย้ ืมเงินฉบับใหม่กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว รวมเป็ นจานวน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยเป็ น
MMR ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ ยเป็ นรายงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระเงินต้นวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เมื่อครบ
กาหนดแล้วไม่มีการแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในงวดบัญชีนี้ บริษัทได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
4.4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสินค้า
ซื้ อสินทรัพย์
ขายสินค้า
ขายวัตถุดิบ
ขายสินทรัพย์
ดอกเบี้ ยรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
เงินปั นผลรับจากบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ ยจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
เงินชดเชยความเสียหาย

2563

137,885,143.20
240,000.00
20,482.19
2,100,000.00
120,415.10

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,200,253.20
4,067,311.50
200,000.00
236,316,406.02
96,558.75
11,000.00
163,857.53
240,000.00 1,000,200.00
36,799,790.00
251,094.60
94,543.55
1,050,000.00
14,861.55
-

487,980.00
4,111,326.75
11,630,280.80
756,348.48
999,300.00
32,399,895.00
-

4.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

2564

2563

34,094,655.00

33,527,015.50

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
31,110,850.00

30,466,478.00

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น

81

5. เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวม

2563

431,243.25
1,054,966.45

574,620.62
8,254,160.56

140,000.00
757,559.95

140,000.00
656,068.15

134,592,681.51
8,914,647.31
144,993,538.52

272,068,508.21
15,560,809.90
296,458,099.29

52,450,233.57
6,425,715.66
59,773,509.18

37,281,023.24
8,811,393.13
46,888,484.52

6. ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564

2563

24,007,402.65

29,485,298.17

386,009,238.22
2,773,117.27
412,789,758.14

242,462,924.71
2,727,682.13
274,675,905.01

268,023,624.02
268,023,624.02

168,744,820.75
168,821,142.35

2,862,456.29
409,927,301.85

2,862,456.29
271,813,448.72

1,600,000.00
266,423,624.02

1,600,000.00
167,221,142.35

8,487,359.33
8,487,359.33
418,414,661.18

6,434,268.07
6,434,268.07
278,247,716.79

3,049.50
4,477,210.33
4,480,259.83
270,903,883.85

1,926.00
3,882,512.08
3,884,438.08
171,105,580.43

322,214,195.75

211,833,595.72

218,021,485.27

130,455,173.35

90,240,240.99
287,100.76
48,220.64
412,789,758.14

62,626,597.29
134,820.00
80,892.00
274,675,905.01

49,780,745.58
221,393.17
268,023,624.02

38,150,257.00
134,820.00
80,892.00
168,821,142.35

2,862,456.29
409,927,301.85

2,862,456.29
271,813,448.72

1,600,000.00
266,423,624.02

1,600,000.00
167,221,142.35

ลูกหนี้ การค้า
กิจการที่เกีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)
บริษัทอื่น
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้ น

-

76,321.60

ลูกหนี้ อื่น
กิจการที่เกีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)
บริษัทอื่น

รวม
ลูกหนี้ การค้าแยกตามระยะเวลา
ที่คา้ งชาระหนี้ ได้ดงั นี้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
เกินกว่า 9 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้ น

สุทธิ
หนี้ สูญ

215,712.00

-

215,712.00
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7. สิ น ค้า คงเหลื อ
งบการเงินรวม
2564
สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง
อะไหล่
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
สุทธิ
การปรับลดมูลค่าสินค้าเป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รบั (โอนกลับ)
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
โอนกลับ
สินค้าตัดบัญชี

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

29,966,457.26 18,271,881.33 16,930,562.70
24,504,198.93 12,583,058.88 24,088,714.75
269,205,047.44 120,280,613.23 160,980,219.88
4,152,125.06
3,557,845.18
866,992.30
12,024,475.26 10,509,176.94
-

8,501,209.79
12,247,324.80
48,119,294.03
844,934.63
-

339,852,303.95 165,202,575.56 202,866,489.63
5,552,938.81
5,511,796.95
334,299,365.14 159,690,778.61 202,866,489.63

69,712,763.25
69,712,763.25

167,028.88
(125,887.02)
-

(515,064.42)

-

-

(1,736,968.00)
52,473.12

-

-
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8. สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น หมุ น เวี ย นอื่ น
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝาก
ประจา
เงินฝากประจาระยะยาวส่วนที่
ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
(หมายเหตุ 9)
ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด
ส่วนที่ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
(หมายเหตุ 9)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุน
รวม

2563

57,000,000.00

-

-

64,000,000.00

-

-

-

34,000,000.00

50,000,000.00

110,000,000.00

20,000,000.00

80,000,000.00

501,521,118.92
608,521,118.92

559,603,204.75
733,603,204.75

407,285,878.81
427,285,878.81

462,274,683.31
576,274,683.31

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อ
จาหน่ าย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายปี

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

559,603,204.75
646,694,645.84
462,274,683.31
418,103,180.75
481,051,600.00
1,421,988,000.00
284,100,000.00
972,000,000.00
(539,940,422.09) (1,505,462,908.27) (339,758,300.66) (925,118,090.82)
806,736.26
(3,616,532.82)
669,496.16
(2,710,406.62)
501,521,118.92
559,603,204.75
407,285,878.81
462,274,683.31
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9. สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น
งบการเงินรวม
2564
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย
เงิ น ฝากธนาคารประเภทเงิ น ฝาก
ประจา
เงิ น ฝากประจ าระยะยาวส่ว นที่ ค รบ
กาหนดภายในหนึ่ งปี
ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้ ที่ จ ะถื อ จนครบก าหนด
ส่วนที่ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ วั ด มู ล ค่ า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุ น ในความต้ อ งการของ
ตลาด
ตราสารทุนที่ไ ม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด

รวม

2563

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

64,000,000.00

-

34,000,000.00

-

(64,000,000.00)
-

-

(34,000,000.00)
-

844,000,000.00

683,000,000.00

554,000,000.00

514,000,000.00

(50,000,000.00)
794,000,000.00

(110,000,000.00)
573,000,000.00

(20,000,000.00)
534,000,000.00

(80,000,000.00)
434,000,000.00

261,046,344.40

262,251,278.30

144,244,854.20

136,305,776.20

114,057,070.30
375,103,414.70
1,169,103,414.70

124,167,859.60
386,419,137.90
959,419,137.90

144,244,854.20
678,244,854.20

136,305,776.20
570,305,776.20

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น

85

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อ
จาหน่ าย
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายปี

2564

2563

262,251,278.30
1,864,552.30
(8,299,929.90)
(1,403,721.00)
6,634,164.70
261,046,344.40

346,706,122.80
4,999,837.02
(720,500.00)
(88,734,181.52)
262,251,278.30

136,305,776.20
(121,800.00)
8,060,878.00
144,244,854.20

166,046,399.20
4,961,337.02
(208,600.00)
(34,493,360.02)
136,305,776.20

ในงวดบัญชีนี้ บริษัท เลค รัชดา จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้จาหน่ ายเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จานวน 8.30 ล้านบาท มีกาไรจากการจาหน่ ายเป็ นจานวน 2.14
ล้านบาท
เงินลงทุ นในตราสารทุ นที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็ นเงินลงทุ นในบริษัท รัง สิตพลาซ่า จ ากัด (สัดส่วนการลงทุ น
ร้อยละ 5) มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี - 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
ราคาตามบัญชี - 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี - 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี - 31 ธันวาคม 2564

51,250,160.00
72,917,699.60
124,167,859.60
124,167,859.60
(10,110,789.30)
114,057,070.30

10. เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด

บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด
รวม

2564
2563
สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว การลงทุนร้อยละ วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
วิธีราคาทุน
เงินปั นผล
20,000,000.00 99.9970 18,221,666.70
- 18,221,666.70
20,000,000.00 80.0000 16,000,000.00 20,000,000.00 16,000,000.00 24,000,000.00
70,000,000.00 79.9990 59,849,300.00 16,799,790.00 59,849,300.00 8,399,895.00
94,070,966.70 36,799,790.00 94,070,966.70 32,399,895.00
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11. อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เพื่ อการลงทุ น
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่างปี
2563

เพิ่ม

จาหน่ าย

รายการโอน

2564

ราคาทุน
ที่ดิน

14,099,903.19

-

-

-

14,099,903.19

อาคารและส่วนปรับปรุง

18,989,699.31

-

-

-

18,989,699.31

อาคารชุดสานักงาน

385,992,417.01

-

-

-

385,992,417.01

เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งอาคารชุด

13,940,800.19
433,022,819.70

-

-

-

13,940,800.19
433,022,819.70

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุง

18,222,685.48

746,339.20

-

-

18,969,024.68

อาคารชุดสานักงาน

328,128,640.59

5,666,728.84

-

-

333,795,369.43

เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งอาคารชุด

13,938,126.49
360,289,452.56
72,733,367.14

6,413,068.04

-

-

13,938,126.49
366,702,520.60
66,320,299.10

สุทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่างปี
2563

เพิ่ม

จาหน่ าย

รายการโอน

2564

ราคาทุน
ที่ดิน

14,099,903.19

-

-

-

14,099,903.19

อาคารและส่วนปรับปรุง

18,989,699.31

-

-

-

18,989,699.31

อาคารชุดสานักงาน

380,004,322.13

-

-

-

380,004,322.13

เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งอาคารชุด

13,895,506.35
426,989,430.98

-

-

-

13,895,506.35
426,989,430.98

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุง

18,222,685.48

195,541.45

-

-

18,418,226.93

อาคารชุดสานักงาน

325,275,841.05

5,665,473.24

-

-

330,941,314.29

เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งอาคารชุด

13,895,475.35
357,394,001.88
69,595,429.10

5,861,014.69

-

-

13,895,475.35
363,255,016.57
63,734,414.41

สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ ง มีมูลค่ายุติธรรมรวมจานวน 1,727.04 ล้านบาท ประกอบด้วยราคาที่ดิน
จานวน 734.86 ล้า นบาท และอาคารชุดสานักงานจานวน 992.18 ล้า นบาท ซึ่ง ประเมิน โดยผู ป้ ระเมิน ราคาอิส ระ ถือ เป็ นมูล ค่า
ยุติธรรมระดับ 2
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12. ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
รายการเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่างปี
2563
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม
ที่ดิน-ราคาที่ตีเพิ่ม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่องใช้
ยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่องใช้
ยานพาหนะ

99,212,000.00
244,378,350.00

เพิ่ม

จาหน่ าย

รายการโอน

2564

343,590,350.00
6,490,949.00
281,404,239.51
1,409,130,432.29

180,000.00
30,219,487.66

33,328.00
12,599,465.54 16,769,231.78

343,590,350.00
6,490,949.00
281,617,567.51
1,443,519,686.19

25,309,456.28
92,815,235.74
2,158,740,662.82

1,805,297.08
2,172,457.94
34,377,242.68

136,852.04
10,510,559.00 (2,614,205.61)
23,246,876.58 14,188,354.17

26,977,901.32
81,862,929.07
2,184,059,383.09

2,085,947.00
161,214,743.23
1,103,229,188.39

9,234,089.05
69,627,168.57

5,252,007.91

22,283,300.09
56,810,215.11
1,345,623,393.82

1,274,002.02
6,895,027.28
87,030,286.92

125,857.21
10,510,551.00
15,888,416.12

สุทธิ

813,117,269.00

สินทรัพย์ระหว่างทา
รวม

20,096,069.32
833,213,338.32

(2,091,364.52)
(2,091,364.52)

99,212,000.00
244,378,350.00

2,085,947.00
170,448,832.28
1,167,604,349.05
23,431,444.90
51,103,326.87
1,414,673,900.10
769,385,482.99

14,862,937.28

33,400.00 (16,810,319.78)

18,115,286.82
787,500,769.81
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่างปี
2563
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม
ที่ดิน-ราคาที่ตีเพิ่ม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่องใช้
ยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
เครื่องใช้
ยานพาหนะ
สุทธิ
สินทรัพย์ระหว่างทา
รวม

48,000,000.00
62,400,000.00

เพิ่ม

จาหน่ าย
-

-

รายการโอน

2564

-

48,000,000.00
62,400,000.00

110,400,000.00
4,405,000.00
151,757,694.64
325,825,912.79

13,581,473.14

4,131,211.11

-

110,400,000.00
4,405,000.00
151,757,694.64
335,276,174.82

14,737,954.38
53,823,908.84
660,950,470.65

1,639,581.74
1,579,000.00
16,800,054.88

91,538.02
4,222,749.13

-

16,285,998.10
55,402,908.84
673,527,776.40

65,677,847.13
254,299,436.88

5,541,243.85
15,861,298.93

1,764,200.04

-

71,219,090.98
268,396,535.77

12,444,711.81
24,768,896.79
357,190,892.61

1,013,405.98
5,020,580.39
27,436,529.15

81,504.94
1,845,704.98

-

13,376,612.85
29,789,477.18
382,781,716.78

303,759,578.04
303,759,578.04

625,678.63

-

290,746,059.62
625,678.63
291,371,738.25

-

12.1 ที่ ดิ น อาคาร สิ่ ง ปลู ก สร้า ง และเครื่ อ งจัก รบางส่ ว นของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท ย่อ ยทางอ้อ มได้น าไปจดจ านองเป็ น
หลักทรัพย์ค้าประกันภาระหนี้ สินกับสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 27.2)
12.2 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนราคาที่ดินและทาการประเมินราคาที่ดินใหม่ท้งั หมดโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าส่วนที่
เพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วในงบการเงิน
รวม จ านวน 761.10 ล้านบาท (2563: 723.54 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 190.19 ล้านบาท
(2563: 184.76 ล้านบาท)
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13. สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตัว ตน
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2563
ราคาทุน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สุทธิ

เพิ่มขึ้ น

ลดลง

2564

1,253,540.00

144,450.00

-

1,397,990.00

1,201,171.28
52,368.72

36,838.20

-

1,238,009.48
159,980.52

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สุทธิ

2563

เพิ่มขึ้ น

ลดลง

2564

941,600.00

144,450.00

-

1,086,050.00

889,231.28
52,368.72

36,838.20

-

926,069.48
159,980.52

14. สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นที่ ใ ช้เป็ นหลัก ประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จ ะถื อจนครบก าหนดเป็ นพันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ ย 2% และ 1.45% ต่อปี รับดอกเบี้ ยปี ละ
2 ครั้ง ครบกาหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2565 และพ.ศ. 2567 พันธบัตรดังกล่าวได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้ า

15. เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564

2563

เจ้าหนี้ การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)

บริษัทอื่น
ในประเทศ
ต่างประเทศ

-

-

800,333.51

197,234.45

107,967,737.22
107,967,737.22

66,923,184.93
368,077.16
67,291,262.09

26,398,739.14
27,199,072.65

19,081,621.84
19,278,856.29

288,367.14
15,229,705.02
2,275,800.53
17,793,872.69
125,761,609.91

548,414.99
12,348,478.00
2,401,104.34
15,297,997.33
82,589,259.42

3,548,059.15
65,482.80
3,613,541.95
30,812,614.60

2,416,711.46
97,331.00
2,514,042.46
21,792,898.75

เจ้าหนี้ อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม
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16. ภาระผู ก พัน ผลประโยชน์พ นั ก งาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน แสดงได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ ย
ผลประโยชน์จ่าย
กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือปลายปี

2564

2563

31,250,142.34
1,940,340.75
856,053.04
(425,463.33)

29,712,593.14
1,894,088.94
785,195.58
(1,141,735.32)

16,602,442.41
805,786.87
351,292.65
(425,463.33)

15,491,053.65
791,185.32
325,203.44
(5,000.00)

(4,894,046.43)
28,727,026.37

31,250,142.34

(5,830,899.31)
11,503,159.29

16,602,442.41

ค่าใช้จ่ายที่รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
รับรูใ้ นกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ ย

รับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัย
รวม

2563

1,940,340.75
856,053.04

1,894,088.94
785,195.58

805,786.87
351,292.65

791,185.32
325,203.44

2,796,393.79

2,679,284.52

1,157,079.52

1,116,388.76

(4,894,046.43)
(2,097,652.64)

2,679,284.52

(5,830,899.31)
(4,673,819.79)

1,116,388.76

กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รบั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
สมมติฐานด้านประชากร
สมมติฐานด้านการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

842,480.12
(1,072,885.41)
(4,663,641.14)
(4,894,046.43)

2563
-

(433,514.99)
(5,397,384.32)
(5,830,899.31)

-
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ข้อสมมติฐานหลักจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้ นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ผันแปรตามช่วงอายุพนักงาน)
อัตราการเสียชีวิตตามตารางมรณะไทยปี 2560

งบการเงินรวม

อัตราร้อยละต่อปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2.05 - 2.85
4.00 - 5.00
1.91 - 45.84

2.05
4.00
3.82 - 45.84

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
2564
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้ น
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 0.50%)
อัตราการขึ้ นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลง 20%)

(1.16)
2.49
(1.72)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง

เพิ่มขึ้ น

1.25
(2.22)
1.95

(0.41)
0.87
(0.71)

ลดลง
0.44
(0.79)
0.83

หน่ วย : ล้านบาท
2563
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้ น
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 0.50%)
อัตราการขึ้ นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลง 20%)

(1.14)
3.08
(2.55)

ลดลง
1.23
(2.73)
2.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้ น
(0.39)
1.10
(1.03)

ลดลง
0.41
(1.00)
1.20
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17. ส่ ว นทุ น
17.1 เงินปั นผลจ่าย
17.1.1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้บริษัทจ่ายเงิน
ปั นผลจากการดาเนิ นงานปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 210 ล้านบาท
17.1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนิ นงานปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท เป็ นจ านวนเงิน 210 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.85 บาท เป็ น
จานวนเงิน 127.50 ล้านบาท สาหรับเงินปั นผลส่วนที่เหลือในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท เป็ นจานวนเงิน 82.50
ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 และได้นาเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
17.2 สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี [ภายหลังสุทธิจากยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)] จนกว่าทุน
สารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เงินสารองตามกฎหมายนี้ จะนาไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลไม่ได้
17.3 การบริหารส่วนทุน
บริ ษั ท ไม่ มี ข ้อ ก าหนดในการรัก ษาระดั บ ทุ น จากบุ ค คลภายนอก และมี น โยบายในการบริ ห ารส่ ว นทุ น เพื่ อ รัก ษา
ความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู้ ือหุน้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนิ นงานในจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันสิ้ นงวดบัญชี อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของงบการเงินรวม เท่ากับ : 0.10:1.00 (2563: 0.09:1.00)
และงบการเงินเฉพาะเท่ากับ : 0.06:1.00 (2563: 0.06:1.00)
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18. รายได้อื่น
งบการเงินรวม
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ ยรับ
อื่นๆ
รวม

2564

2563

15,030,535.46
32,729,839.15
8,515,518.74
56,275,893.35

16,530,127.60
24,714,117.87
8,825,927.49
50,070,172.96

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
46,695,586.64
22,278,182.59
3,268,444.81
72,242,214.04

41,963,401.64
18,374,494.87
4,584,457.18
64,922,353.69

19. กองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชีพพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-6 กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ใน
อัตราร้อยละ 3-6
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชีพ ในงบการเงินรวมเป็ นจานวน 3.07 ล้านบาท
(2563: 2.98 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 1.51 ล้านบาท (2563: 1.51 ล้านบาท)

20. ค่ า ใช้จ่า ยจาแนกตามลัก ษณะ
งบการเงินรวม
2564
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรูปและ
งานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร*
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
รวม

2563

(23,615,715.98)

6,084,227.84

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

(20,270,742.86)

1,438,253.78

1,330,328,640.18

833,291,195.92

972,684,402.92

545,609,789.19

34,094,655.00

33,527,015.50

31,110,850.00

30,466,478.00

145,136,842.52

144,002,819.48

51,615,693.66

48,590,776.03

93,480,193.16

97,665,554.15

33,334,382.04

33,793,346.05

40,964.39

189,087.11

244,313,412.58
1,823,778,991.85

2564
4,479,432.00
29,615,223.00
34,094,655.00

-

242,661,734.13
62,167,574.77
1,357,421,634.13 1,130,642,160.53

งบการเงินรวม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร*

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
4,148,045.00
29,378,970.50
33,527,015.50

78,824,131.84
738,722,774.89

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,071,002.00
27,039,848.00
31,110,850.00

3,712,240.00
26,754,238.00
30,466,478.00
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21. ภาษี เงิ น ได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคานวณขึ้ นจากกาไรทางภาษีที่จะต้องเสียตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564

งบการเงินรวม
2563
2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

87,841,274.54

69,901,130.43

(1,370,195.98)
(826,030.95)
86,471,078.56 69,075,099.48

76,330,846.69

61,014,525.85

(1,049,499.87)
(672,623.47)
75,281,346.82 60,341,902.38

รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่แท้จ ริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษี ที่ใช้ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
พ.ศ. 2563 แสดงได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลขาดทุน (กาไร) ทางภาษีของบริษทั ย่อยที่ไม่ได้รบั รูเ้ ป็ น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษี :
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้/รายจ่ายที่มีสทิ ธิหกั ได้เพิม่
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทางบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2564

20

470,825,450.94
94,165,090.19

18

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

2563
401,497,989.64
80,299,597.93

(504,136.47)

(1,408,634.74)

4,122,293.73
(12,545,221.30)
(4,731,849.75)
7,335,098.14
87,841,274.54

4,149,928.95
(13,009,144.32)
(6,585,736.53)
6,455,119.14
69,901,130.43

(1,370,195.98)
86,471,078.56

(826,030.95)
69,075,099.48

17

หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น

95

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษี :
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้/รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2564

20

422,011,417.38
84,402,283.48

18

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2563

20

342,642,542.19
68,528,508.44

2,169,069.35
(10,179,506.14)
76,330,846.69

2,377,111.23
(9,891,093.82)
61,014,525.85

(1,049,499.87)
75,281,346.82

(672,623.47)
60,341,902.38

15

จ านวนภาษี เ งิ น ได้ที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ ส่ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส าหรับ ปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2564
จานวน
ก่อนภาษี

กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4,894,046.43
กาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน (หมายเหตุ 9)
(3,476,624.60)
1,417,421.83
รวม

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

2563
จานวน
สุทธิจากภาษี

(978,809.29) 3,915,237.14

จานวน
ก่อนภาษี
-

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จานวน
สุทธิจากภาษี

-

-

695,324.92 (2,781,299.68) (88,734,181.52) 17,746,836.30 (70,987,345.22)
283,484.37 1,133,937.46 (88,734,181.52) 17,746,836.30 (70,987,345.22)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จานวน
ก่อนภาษี

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

2563
จานวน
สุทธิจากภาษี

จานวน
ก่อนภาษี

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จานวน
สุทธิจากภาษี

กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 5,830,899.31 (1,166,179.86) 4,664,719.45
กาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน (หมายเหตุ 9)
8,060,878.00 (1,612,175.60) 6,448,702.40 (34,493,360.02) 6,898,672.00 (27,594,688.02)
13,891,777.31 (2,778,355.46) 11,113,421.85 (34,493,360.02) 6,898,672.00 (27,594,688.02)
รวม
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
เงินมัดจา
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น
เงินลงทุนในตราสารทุน
สารองผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
เงินลงทุนในตราสารทุน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,077,181.99
2,193,121.53
572,491.26
2,486,830.34
5,745,405.27
12,075,030.39

1,102,359.39
2,137,159.53
572,491.26
6,250,028.47
10,062,038.65

2,085,379.53
320,000.00
2,379,930.42
2,300,631.85
7,085,941.80

2,023,585.53
320,000.00
3,992,106.02
3,320,488.48
9,656,180.03

11,245,587.28
48,875,670.00
16,541,366.00
76,662,623.28
64,587,592.89

12,110,812.57
48,875,670.00
14,905,831.04
75,892,313.61
65,830,274.96

9,611,919.78
12,480,000.00
22,091,919.78
15,005,977.98

10,453,302.42
12,480,000.00
22,933,302.42
13,277,122.39

22. กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้
สามัญที่ออกจาหน่ ายในระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
(บาท)

370,036,005.99
150,000,000
2.47

316,477,670.06
150,000,000
2.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
346,730,070.56
150,000,000
2.31

282,300,639.81
150,000,000
1.88

23. ค่ า เสื่ อมราคาและค่ า ตัด จาหน่ า ย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าเสื่อมราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าตัดจาหน่ าย
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

6,217,526.59
195,541.45

6,215,388.84
195,542.82

5,665,473.24
195,541.45

5,681,000.43
195,542.82

78,248,542.49
8,781,744.43
36,838.20
93,480,193.16

81,520,808.28
9,709,487.30
24,326.91
97,665,554.15

22,663,762.18
4,772,766.97
36,838.20
33,334,382.04

21,885,052.91
6,008,011.13
23,738.76
33,793,346.05
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24. ข้อมู ล ส่ ว นงานดาเนิ น งาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนิ นงานกาหนดให้กลุ่มบริษัทระบุส่วนงานดาเนิ นงานโดยอ้างอิงจากการรายงานภายในซึ่งจะถูกสอบทานโดยผู้
มี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการด าเนิ น งานอย่า งสม า่ เสมอ เพื่ อ การจัด สรรทรัพ ยากรให้กับ ส่ ว นงานและประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย จาแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ข้อมูลส่วนงานดาเนิ นงานสาหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2564

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก าไรก่ อ นต้ น ทุ น ทางการเงิ น
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์เพื่อใช้ดาเนิ นงานรวม

ส่วนงานผลิตและ
จาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์
ส่วนงานผลิตและ
พลาสติก
จาหน่ ายถัง
1,590,210
677,045
1,159,128
605,173
431,082
71,872
431,082
71,872
41,100
18,640
44,242
32,503

345,740
345,740

20,729
20,729

ส่วนงานให้เช่า
และบริการ
65,204
13,375
51,829
51,829
4,654

57,663
57,663
337

รายการ
ตัดบัญชี
(94,130)
(94,149)
19
(1,386)
(1,367)
(139)
(1,124)

47,175
47,175

57,326
269
57,057

(104)
(228)
124

อื่นๆ

รวม
2,238,329
1,683,527
554,802
56,277
611,079
59,601
80,612
470,866
41
470,825
86,471
384,354
853,821
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หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2563

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์เพื่อใช้ดาเนิ นงานรวม

ส่วนงานผลิตและ
ส่วนงานผลิตและ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ส่วนงานให้เช่า
พลาสติก
และบริการ
จาหน่ ายถัง
1,075,819
638,809
66,395
731,960
546,245
13,555
343,859
92,564
52,840
343,859
92,564
52,840
38,109
13,162
49,556
33,392
4,201

256,194
256,194

46,010
46,010

48,639
48,639

53,601
53,601
331

รายการ
ตัดบัญชี
(72,173)
(72,243)
70
(3,531)
(3,461)
(1,035)

53,270
2,739
50,531

(2,426)
(2,550)
124

อื่นๆ

รวม
1,708,850
1,219,517
489,333
50,070
539,403
51,271
86,445
401,687
189
401,498
69,075
332,423
905,947
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หน่ วย : พันบาท

ส่วนงานผลิต
และจาหน่ ายถัง
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์เพื่อใช้ดาเนิ นงานรวม

1,418,905
1,040,998
377,907
377,907
34,049
39,606
304,252

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ส่วนงานให้เช่า
และบริการ
อื่นๆ
61,507
11,394
50,113
50,113
4,596
45,517

46,696
25,546
72,242
72,242

รวม
1,480,412
1,052,392
428,020
46,696
25,546
500,262
34,049
44,202
422,011
75,281
346,730
355,107

หน่ วย: พันบาท

ส่วนงานผลิต
และจาหน่ ายถัง
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์เพื่อใช้ดาเนิ นงานรวม

954,276
649,050
305,226
305,226
31,237
42,672
231,317

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ส่วนงานให้เช่า
และบริการ
อื่นๆ
62,167
11,575
50,592
50,592
4,188
46,404

41,963
22,959
64,922
64,922

รวม
1,016,443
660,625
355,818
41,963
22,959
420,740
31,237
46,860
342,643
60,342
282,301
373,355
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25. การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัท อีสท์พลาส จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (อีสท์พลาส)
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อีสท์พลาสได้รับอนุ มัติจ ากคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน ในการผลิตขวดพลาสติ ก
(PET) ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติ บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการ มีกาหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 อีสท์พลาสได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตถังพลาสติก ประเภท
กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการมีกาหนด
ระยะเวลา 3 ปี นั บแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้จ ากการประกอบกิจการ โดยเริ่มมีรายได้จ ากการประกอบกิจการเมื่อวันที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2561 และบัตรดังกล่าวได้ยกเลิกแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายได้ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ส่วนที่ได้รบั การส่งเสริม

ส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริม

2564

2563

รายได้จากการขายต่างประเทศ

110,025
-

112,853
-

2,036,120
27,131

1,500,483
29,270

2,146,145
27,131

1,613,336
29,270

รวม

110,025

112,853

2,063,251

1,529,753

2,173,276

1,642,606

รายได้จากการขายในประเทศ

2564

2563

รวม
2564

2563

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ได้รบั การส่งเสริม
2564
รายได้จากการขายในประเทศ
รวม

ส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริม

2563
-

2564
-

1,418,905
1,418,905

2563
954,276
954,276

รวม
2564

2563

1,418,905
1,418,905

954,276
954,276

การแบ่งรายการส่วนที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริษัทคานวณกาไรขาดทุน สาหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและกิจการส่วนที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน โดย
คานวณแยกตามรายการที่สามารถระบุได้ สาหรับรายการที่ไม่สามารถระบุได้ กลุ่มบริษัทคานวณโดยแบ่งตามอัตราส่วนของรายได้
ของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
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26. เครื่ องมื อทางการเงิ น
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ของกลุ่ ม บริ ษั ท ได้จัด ให้มี ก ารบริ ห ารและมี ก ารควบคุ ม การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยได้จัด ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
โดยรายงานความเสี่ยงจะระบุปัจจัยเสี่ยงตามระดับและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น พร้อมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงด้านการตลาด (ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย และ
ความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมา่ เสมอ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหาย กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกาหนดวงเงินสินเชื่อ และให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะทาธุรกรรมกับผูค้ า้ ที่มีความน่ าเชื่อถือและได้รบั หลักประกันที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสของการ
สูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ ยส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ ยที่ปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญ ที่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ ย และใน
อัตราดอกเบี้ ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรือในวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ ถ้าวันที่กาหนดอัตรา
ดอกเบี้ ยใหม่ถึงก่อน ซึ่งแยกได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
อัตราดอกเบี้ ย
ภายใน มากกว่า1 มากกว่า5 ปรับขึ้ นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ปี
ราคาตลาด ดอกเบี้ ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้

เป็ นหลักประกัน
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

49.26
107.00
-

598.00

196.00

85.32
0.10
-

10.41
418.31
501.52
375.10

-

10.18

-

-

-

-

-

-

-

125.76

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ ย
(ร้อยละต่อปี )

144.99 0.05-0.55
418.41
608.52 1.20-4.10
1,169.10 3.00-5.50
10.18 1.45-2.00

125.76
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ ย
ปรับขึ้ นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด ดอกเบี้ ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ ย
(ร้อยละต่อปี )

296.46
278.25
733.60
959.42

0.05-0.55
2.00-4.85
3.00-5.50

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้

เป็ นหลักประกัน
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและ
กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

174.00
-

413.00

160.00

272.07
-

24.39
278.25
559.60
386.42

-

7.21

-

-

-

7.21

2.00

-

-

-

-

82.59

82.59

-

-

-

-

6.00

-

6.00

2.75-3.70
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
อัตราดอกเบี้ ย
ภายใน มากกว่า1 มากกว่า ปรับขึ้ นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

20.00
384.00 150.00

-

-

-

52.45
-

7.32
270.90
407.29
144.24

-

30.81

อัตรา
ดอกเบี้ ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

59.77
0.10
270.90
427.29
4.10
678.24 3.00-5.50

30.81

-

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี้ ยคงที่
อัตราดอกเบี้ ย
ภายใน มากกว่า1 มากกว่า ปรับขึ้ นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
114.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
284.00 150.00
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

-

-

-

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ ย
(ร้อยละต่อปี )

37.28
-

9.61
171.11
462.27
136.31

24.00

-

24.00

MMR

21.79

21.79

-

-

46.89 0.25-0.55
171.11
576.27 2.00-4.85
570.31 3.00-5.50
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้ อและขายสินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ ฝ่ ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผลการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบริษัท
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด (บริษัทย่อย) มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทาประกัน
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยน

สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้ สินทางการเงิน

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร

งบการเงินรวม
2564
2563
83,409.80
-

(บาท : หน่ วยเงินตราต่างประเทศ)

91,326.40
1,368.00
8,770.09

2564

2563

33.2469
-

29.8674
30.2068
37.2578

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ด้วยการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษัท
26.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมี
ความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ ในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินแต่ละประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และพ.ศ. 2563 แสดงได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร
ผ่านกาไร
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนด
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่
ใช้เป็ นหลักประกัน
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินมัดจาและเงินประกันรับ

501.52
-

ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

รวม
ราคาตามบัญชี

-

144.99
418.41

144.99
418.41

144.99
418.41

-

57.00
-

57.00
501.52

57.00
501.52

-

50.00

50.00

50.34

มูลค่ายุติธรรม

-

261.05

-

261.05

261.05

-

114.06

-

114.06

114.06

-

-

794.00

794.00

815.18

-

-

10.19

10.19

10.19

-

-

125.76
19.67

125.76
19.67

125.76
19.67
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาไรขาดทุน
ผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนด
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่
ใช้เป็ นหลักประกัน
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาและเงินประกันรับ

559.60
-

ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

รวม
ราคาตามบัญชี

-

296.46
278.25

296.46
278.25

296.46
278.25

-

64.00
-

64.00
559.60

64.00
559.60

-

110.00

110.00

111.44

มูลค่ายุติธรรม

-

262.25

-

262.25

262.25

-

124.17

-

124.17

124.17

-

-

573.00

573.00

589.11

-

-

7.21

7.21

7.21

-

-

82.59

82.59

82.59

-

-

6.00
19.42

6.00
19.42

6.00
19.42
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
รวม
ผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่ าย ราคาตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนด
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินมัดจาและเงินประกันรับ

-

มูลค่ายุติธรรม

-

59.77
270.90

59.77
270.90

59.77
270.90

-

20.00
-

20.00
407.29

20.00
407.29

-

-

20.00

20.00

20.12

-

144.24

144.24

144.24

-

-

534.00

534.00

549.16

-

-

30.81
17.36

30.81
17.36

30.81
17.36

407.29

-
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หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
รวม
ผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่ าย ราคาตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
เงินให้กยู ้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนด
หนี้ สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินมัดจาและเงินประกันรับ

462.27
-

มูลค่ายุติธรรม

-

46.89
171.11

46.89
171.11

46.89
171.11

-

34.00
-

34.00
462.27

34.00
462.27

-

80.00
24.00

80.00
24.00

80.97
24.00

-

136.31

136.31

136.31

-

-

434.00

434.00

434.00

-

-

21.79
17.28

21.79
17.28

21.79
17.28
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสินทรัพย์หรือหนี้ สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ข้อมูลระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อมูลระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้ น
ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูล ค่ า
ยุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้ นประจา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 แยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

หน่ วย : ล้านบาท

ข้อมูลระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม
2564
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

รวม

-

501.52

-

501.52

261.05
261.05

501.52

114.06
114.06

261.05
114.06
876.63

หน่ วย : ล้านบาท

ข้อมูลระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม
2563
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

รวม

-

559.60

-

559.60

262.25
262.25

559.60

124.17
124.17

262.25
124.17
946.02
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หน่ วย : ล้านบาท

ข้อมูลระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

รวม

-

407.26

-

407.26

144.24
144.24

407.26

-

144.24
551.50

หน่ วย : ล้านบาท

ข้อมูลระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

รวม

-

462.27

-

462.27

136.31
136.31

462.27

-

136.31
598.58

ในระหว่างงวดบัญชี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา
ปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ประกาศ
โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ข้อมูลระดับ 3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดวัดมูลค่าด้วยวิธีปรับปรุง
สินทรัพย์สุทธิตามข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างสมเหตุสมผล
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27. ภาระผู ก พัน
27.1 ภาระผูกพันตามหนังสือค้าประกันและการเปิ ดแอลซี

แอลซีที่ยงั ใช้ไม่หมด
หนังสือค้าประกัน

(USD)
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

45,500.00
19.90

45,500.00
9.71

109,693.00
19.36

67,773.00
9.71

27.2 ภาระผูกพันตามสัญญาสินเชื่อ
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด (บริษัทย่อย) ได้จดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันภาระหนี้ สินต่างๆ
กับสถาบันการเงิน ในวงเงิน 90 ล้านบาท
บริษัท อีสท์พลาส จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้จดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันภาระ
หนี้ สินต่างๆ กับสถาบันการเงิน ในวงเงิน 3 ล้านบาท
บริษัท เดอะ เพ็ท จากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท อีสท์พลาส จากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้ร่วมกันทาสัญญาสินเชื่อตัว๋
เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง ในปี พ.ศ. 2559 ในวงเงิน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ย MMR ต่อปี มีระยะเวลาในการ
เบิกใช้วงเงินภายใน 10 ปี และได้มีการจดจานองเครื่องจักรบางส่วนของบริษัท อีสท์พลาส จากัด เป็ นหลักประกันตาม
สัญญาสินเชื่อ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สัญญาสินเชื่อตัว๋ เงินและการจดจานองเครื่องจักรดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้ว
27.3 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท เดอะเพ็ท จากัด (บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อทรัพย์สินจานวน
USD 361,250 (2563: USD 42,230)

28. การอนุ มัติ ง บการเงิ น
งบการเงินนี้ ได้รบั การอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 4
การรับ รองความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล สาหรับ การส่ ง แบบ 56-1
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ก า ร รั บ ร อ ง ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล สา ห รั บ ก า ร ส่ ง แ บ บ 5 6 - 1 ข อ ง บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น

คณะกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รับมอบหมายดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็ นผูร้ ับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี
ชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสุจินต์

หวัง่ หลี

ประธานกรรมการ

2. นายวิวฒ
ั น์

จรัญวาศน์

กรรมการ

3. นายอนุ รตั

ตียาภรณ์

กรรมการ

4. นางวนิ ดา

ชาญศิขริน

กรรมการอิสระ

5. นายปิ ติพงศ์

พิศาลบุตร

กรรมการอิสระ

6. นายอนิ ญช์

หวัง่ หลี

กรรมการอิสระ

7. นายสมชาย

จองศิริเลิศ

กรรมการ

8. นายเนตร

จรัญวาศน์

กรรมการผูอ้ านวยการ

9. ม.ล. ชินทัต

ชมพูนุท

กรรมการและเลขานุ การบริษัท

ชื่อ
ผูร้ บั มอบอานาจ นายเนตร

ตาแหน่ง
จรัญวาศน์

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการผูอ้ านวยการ

บุคคลที่ มีร ายชื่ อ ข้างต้น ได้ดูแ ลให้บ ริ ษัท สอบทานข้อมู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจ าปี /รายงานประจ าปี ด้วยความ
ระมัดระวัง โดยบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
− งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
− บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
− บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

การรับ รองความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล สาหรับ การส่ ง แบบ 56-1 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
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เอกสารแนบ 1
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
เ อ ก ส า ร แ น บ 1 : ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท

1. นายสุ จิ น ต์ หวั ่งหลี
ตาแหน่ง

−

ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2533)

อายุ

−

85 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า Northrop Institute of Technology, USA

ประวัติการอบรม

−
−
−
−
−
−

Director Accreditation Program ปี 2556
Role of the Chairman Program ปี 2554
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 ปี 2555
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ปี 2554
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2553
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 ปี 2552

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−

−
−
−
−
−
−
−

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/รองประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บมจ. เสริมสุข
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ งส์
ประธานกรรมการ/กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน/
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันภัย
ประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย (2536-ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการ/กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ (2551-2562)
กรรมการ บมจ. วโรปกรณ์ (2537-2562)
กรรมการ บจก. นุ ชพล (2533-2561)
ประธานกรรมการ/กรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (2521-2559)
ประธานกรรมการ/กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย (2513-2557)

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ร้อยละ 0.888

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ไม่มี

−
−

− 4 บริษัท
− 11 บริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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2. นายวิ วัฒ น์ จรัญ วาศน์
ตาแหน่ง

−
−
−

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2532)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ

−

73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ California State University, USA

ประวัติการอบรม

−
−
−
−

หลักสูตร Chairman 2000 Program ปี 2545
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545
หลักสูตร Effective Audit Committee ปี 2545
หลักสูตร Board and CEO Assessment ปี 2545

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−
−
−
−

−
−
−

ประธานกรรมการ บจก. ถังโลหะสงขลา
กรรมการ บจก. เดอะ เพ็ท
กรรมการ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. อาหารสยาม (2541-2549)
กรรมการ บจ. อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
(2541-2549)
กรรมการ บมจ. จรัญประกันภัย (2524-2551)
ประธานกรรมการ บจก. พัฒนานาฬิกา (2548-2562)
กรรมการเลขาธิการ สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสาเร็จรูป (2518-2523)
หัวหน้าคณะการค้าของกระทรวงพาณิชย์ไปประเทศนิ วซีแลนด์ ปี 2521
หัวหน้าคณะการค้าของกระทรวงพาณิชย์ไปประเทศแถบตะวันออกกลาง
ปี 2525
คณะกรรมการค่าจ้างขั้นตา่ กระทรวงมหาดไทย (2529-2534)
ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง (2532-2534)
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2532-2549)

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ร้อยละ 0.390

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ลูกพี่ลูกน้องของนายเนตร จรัญวาศน์

−
−
−
−
−

− - บริษัท
− 4 บริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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3. นายอนุ รัต ตี ย าภรณ์
ตาแหน่ง

−
−

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2533)
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ

−

69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−
−
−
−

กรรมการบริหาร บจก. พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา
กรรมการ บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
กรรมการ บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล
กรรมการ บจก. มาลัยวดี
กรรมการ บจก. เอ็น ซี เอ ที

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป
ร้อยละ 0.004

−

ไม่มี

ตาแหน่ง

−
−

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2533)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

−

60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−
−
−

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนี ยบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

−
−

หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2549
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรกรรมการบริษัท (DAP) ปี 2547

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บจก. สาธรธานี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจ ประกันภัย (2562-ปั จจุบนั )

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ร้อยละ 0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

ปริญญาโท สาขา Specialize in Corporate and Commercial Law
New York University, USA

− - บริษัท
− 4 บริษัท

4. นางวนิ ด า ชาญศิ ขริ น

− 1 บริษัท
− 6 บริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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5. นายปิ ติ พ งศ์ พิ ศ าลบุ ต ร
ตาแหน่ง

−
−
−

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2561)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ

−

57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Hartford, USA

ประวัติการอบรม

−
−

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2552
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรกรรมการบริษัท (DCP) ปี 2546

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−
−

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้ านวยการ
บมจ. นวกิจประกันภัย (2545-ปั จจุบนั )
กรรมการ บมจ. วโรปกรณ์ (2562-ปั จจุบนั )
กรรมการ บจก. อาควา มาสเตอร์ โซลูชนั ่ (2530-2560)

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ร้อยละ 0.033

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

หลานนายสุจินต์ หวัง่ หลี

ตาแหน่ง

−
−

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558)
กรรมการตรวจสอบ

อายุ

−

42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Bently College, USA

ประวัติการอบรม

−

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรกรรมการบริษัท (DAP) ปี 2558

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−

รองกรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย (2553-ปั จจุบนั )

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ร้อยละ 0.005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

หลานนายสุจินต์ หวัง่ หลี

− 2 บริษัท
− 12 บริษัท

6. นายอนิ ญ ช์ หวั ่งหลี

− - บริษัท
− 6 บริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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7. นายสมชาย จองศิ ริ เลิ ศ
ตาแหน่ง

−
−

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2539)
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

−

63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Detroit, USA

ประวัติการอบรม

−
−
−
−
−

Risk Management Program for Corporate Leaders 2565
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรกรรมการบริษัท (DAP) ปี 2547
Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) ปี 2560
Ethical Leadership Program (ELP) ปี 2560
Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−
−
−

กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เดอะ เพ็ท
กรรมการ บจก. ถังโลหะสงขลา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ควอลลีเทค
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (2537-2561)

−
−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป
ร้อยละ 0.031

−

ไม่มี

ตาแหน่ง

−
−
−

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อปี 2533)
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

−

59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of New Haven, USA

ประวัติการอบรม

−

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรกรรมการบริษัท (DAP) ปี 2546

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−
−

กรรมการ บจก. ถังโลหะสงขลา
กรรมการ บจก. เดอะ เพ็ท
รองกรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (2531-2539)

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป
ร้อยละ 32.635

−

ไม่มี

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

− 1 บริษัท
− 5 บริษัท

8. นายเนตร จรัญ วาศน์

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

− - บริษัท
− 5 บริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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9. ม.ล.ชิ น ทัต ชมพู นุ ท
ตาแหน่ง

−
−
−
−

กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2547)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การบริษัท

อายุ

−

62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

−

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรกรรมการบริษัท (DAP) ปี 2547

การดารงตาแหน่งอื่นๆ
และประสบการณ์ทางาน

−
−
−

กรรมการ บจก. ถังโลหะสงขลา
กรรมการ บจก. เดอะ เพ็ท
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วน ฝ่ ายบัญชี บมจ. ธนาคาร ทหารไทย (2536-2538)

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการ

−
−

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัททัว่ ไป

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ไม่มี

ตาแหน่ง

−

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2549)

อายุ

−

49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ประสบการณ์ทางาน

−

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ไม่มี

− - บริษัท
− 5 บริษัท

10. นางสุ ว พร นั น ท์สุ ร กิ จ

ปริญญาโท สาขา Inter Business and Management
จาก Westminister University, UK
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านการตลาด
บจก. บริติชอเมริกนั โทแบคโค ไทยแลนด์ (2548)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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11. นายวิ บู ล ย์ วัฒ นพุ ฒิ พ ฤฒ
ตาแหน่ง

−

ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2550)

อายุ

−

50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาโท สาขา Engineering จาก Management Griffith University, Australia

ประสบการณ์ทางาน

−
−
−

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. สมาทแทรก เทคโนโลยี ไทยแลนด์ (2549)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. คอบบร้า อินเตอร์เนชัน่ แนล (2548-2549)
ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก. พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (2547-2548)

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ไม่มี

12. นายปั ญ ญา ภัท รายุ ต วรรตน์
ตาแหน่ง

−

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2546)

อายุ

−

49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

−

ปริญญาโท สาขา M.B.A. จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ทางาน

−

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย (2544-2545)

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

−

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

−

ไม่มี

หมายเหตุ
1. กรรมการบริษัท ลาดับที่ 1-9 เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กาหนดในหนังสือรับรองบริษัท
2. กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร ลาดับที่ 1-12 ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่ องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2564)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
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/
/
/

/

/

/

9. ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

/ = กรรมการ

/
/
/

/

/

/

8. นายสมชาย จองศิริเลิศ

A = กรรมการตรวจสอบ

X
/
X

X

/

/

7. นายเนตร จรัญวาศน์

C = ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

A,I

6. นายอนิ ญช์ หวัง่ หลี

I = กรรมการอิสระ

-

-

-

-

A,I

5. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

X = ประธานกรรมการ

-

-

-

-

C,I

4. นางวนิ ดา ชาญศิขริน

หมายเหตุ

-

-

-

-

/

-

/

-

/

X

/

ั น์ จรัญวาศน์
2. นายวิวฒ

3. นายอนุ รตั ตียาภรณ์

X
-

/

/

-

-

บจก. รังสิตพลาซ่า

บจก. อีสท์พลาส

บจก. เดอะ เพ็ท

บจก. เลครัชดา

บจก. ถังโลหะสุราษฎร์

บริษัทอื่น

บจก. ถังโลหะสงขลา

บริษัทย่อย

X

บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

1. นายสุจินต์ หวัง่ หลี

รายชื่อ

ตารางแสดงการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

/
/
/
/

7. นายศักดา ศิลากอง

8. นางผ่องศรี ชัยประภา

9. นางเพ็ญพิศ ภัทรวิทย์

10. ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

/

6. นายเนตร จรัญวาศน์

หมายเหตุ

/

5. นายสมชาย จองศิริเลิศ

-

3. นายสุจินต์ หวัง่ หลี

X

-

2. นายสุกิจ หวัง่ หลี

4. นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์

-

บจก. ถังโลหะสงขลา

1. นายนิ พนธ์ จรัญวาศน์

รายชื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย

/

-

-

-

X

/

/

-

-

-

บจก. ถังโลหะสุราษฎร์

/

-

-

-

X

/

-

/

/

-

บจก. เลครัชดา

บริษัทย่อย

/

-

-

-

/

/

/

/

X

/

บจก. เดอะ เพ็ท

/

-

-

-

X

/

-

-

-

-

บจก. อีสท์พลาส

เอกสารแนบ 2

เ อ ก ส า ร แ น บ 2 : ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย

เอกสารแนบ 2: รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย
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เอกสารแนบ 3
เ อ

ก

ส า

ร แ

น

บ

3

:

ร า

ย

ล ะ

เ อี

ย ด

เ

กี่

ย ว

กั

บ

หั

ว ห

น้ า

ง

า

น

ผู้

ต

ร ว

จ

ส

อ บ

ภ

า

ย ใ

น

แ

ล ะ

หั ว ห

น้ า

ง

า

น

กา

กั

บ

ดู แ

ล

ก า

ร

ป

ฏิ บั ต ิ

ง

า

น

ข

อ ง

บ

ริ ษ ั ท

รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ หัว หน้า งานผู ต้ รวจสอบภายใน และหัว หน้า งานกากับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง าน
ของบริ ษัท
เ อ

ก

ส า

ร แ

น

บ

3

:

ร า

ย

ล ะ

เ อี

ย ด

เ

กี่

ย ว

กั

บ

หั

ว ห

น้ า

ง

า

น

ผู้ ต

ร ว

จ

ส

อ บ

ภ

า

ย ใ

น

แ

ล ะ

หั ว ห

น้ า

ง

า

น

กา

กั

บ

ดู แ

ล

ก า

ร

ป

ฏิ บั ต ิ ง

า

น

ข

อ ง

บ

ริ ษ ั ท

ตาแหน่ง

หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล

นางสลิล นิ วฒ
ั น์ภูมินทร์

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สังกัดบริษัท

บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท M.B.A. Major การเงินและการตลาด, ศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ศึกษาหนึ่ งเทอมที่ JL Kellogg, Northwest University, U.S.A.)
ปริญญาตรี B.A. in Communications, University of Ottawa, Canada

ประสบการณ์การทางาน

2547 – ปั จจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กากับดูแลและบริหารงานของบริษัท ซึ่งเป็ นงานที่
ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง และการสอบบัญชี
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2553 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ วิชาการประเมินความเสี่ยงองค์กรและการตรวจสอบภายใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
2552 – 2554 ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระจ า คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2547 – 2551 ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ส านั ก งาน เอเอ็ ม ซี จ ากัด ก ากับ ดู แ ล
บริหารงานของบริษัท ซึ่งเป็ นงานด้านการสอบบัญชีให้กบั บริษัทจดทะเบียน
2554 – 2547 Vice President ฝ่ ายสิ น เชื่ อ ลู ก ค้า รายใหญ่ BNP ธนาคาร PARIBAS, สาขา
กรุงเทพฯ
2540 – 2554 Relationship Manager ฝ่ ายสินเชื่อลูก ค้ารายใหญ่ และลูก ค้าโทรคมนาคม
ธนาคาร HSBC, สาขากรุงเทพฯ
2536 – 2539 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ, ฝ่ ายวาณิชธนกิจ -ด้านตลาดทุน (ตราสารหนี้ และอนุ พันธ์)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิ ธิภทั ร จากัด (มหาชน)

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง

ฝึ กอบรมด้าน การบริหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบัญชี การเงินและ
การธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการวางแผน ประชุม วิเคราะห์
ประเด็นข้อตรวจพบ สอบทานรายงาน และร่วมให้ขอ้ เสนอแนะ

เอกสารแนบ 3 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัว หน้ า งานผู้ต รวจสอบภายในและหัว หน้ า งานกากับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท
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ตาแหน่ง

หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล

นายธีรชัย ธรรมวิริยาภรณ์

ตาแหน่ง

ที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโส

สังกัดบริษัท

บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี นิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทางาน

2551 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโส มีประสบการณ์ในการ ประเมินความเสี่ยงองค์กร การ
ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย
ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง กองทุ น มู ล นิ ธิ และ
อุตสาหกรรมการผลิต เป็ นต้น

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝึ กอบรมด้านการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ร่วมวางแผนการตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของทีม รวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผล และ
จัดทารายงานผลการตรวจ

ตาแหน่ง

ผูต้ รวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล

นางสัจนา ณ ระนอง

ตาแหน่ง

ที่ปรึกษาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงินและบุคคล

สังกัดบริษัท

บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบริหาร สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์การทางาน

2547 - ปั จจุบนั บั ญ ชี ก ารเงิ น และบุ ค คล ดู แ ลด้า นบั ญ ชี ภาษี ลู ก ค้า ต่ า งประเทศ และ
ตรวจสอบภายใน ธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต สิ่งทอ เช่าซื้ อ และกองทุ น
มูลนิ ธิ เป็ นต้น
2540 - 2547 Human Resource and Payroll Manager งานด้านบุคคลและเงินเดือน บริษัท
สานักงาน เอเอ็มซี จากัด
2538 - 2540 บัญชีและการเงิน ด้านงบประมาณ และ ลูกหนี้ /เจ้าหนี้
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซิตี้ ซินดิเคท จากัด

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง

ฝึ กอบรมด้านบัญชี ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ร่วมวางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงาน ร่วมสรุปประมวลผล และจัดทารายงานการตรวจ

เอกสารแนบ 3 : รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัว หน้ า งานผู้ต รวจสอบภายในและหัว หน้ า งานกากับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท
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ทรัพย์สิน ที่ใ ช้ใ นการประกอบธุร กิ จ
1. สิ น ทรัพ ย์มี ตัว ตน

1.
2.
3.
4.

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดิน 22 แปลง รวมเนื้ อที่ 126 ไร่ 2 งาน 11.60 ตารางวา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โรงงาน 5 แห่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
343.59
66.32
111.17
275.92

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วน ได้นาไปใช้เป็ นหลักประกันสินเชื่อต่างๆ กับสถาบันการเงิน

2. การลงทุ น ในบริ ษั ท ย่อย
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่ องกับบริษัท คือธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นหลัก ปั จจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท
โดยบริษัทถือหุน้ ในบริษัทย่อยนั้นตั้งแต่รอ้ ยละ 79.999 ถึงร้อยละ 99.997 โดยมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด คิดเป็ นร้อย
ละ 4.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่ม

3. การประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น
บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุดของบริษัทและบริษัทย่อยใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนด
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบัน ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบริ ษัท กรุงเทพประเมินราคา จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่สานักงานกลต. ให้ความเห็นชอบ และมีนายดารัส เชาว์เลิศ เลขที่ วฒ. 297เป็ นผูป้ ระเมินหลัก และนายไพศาล สังข์เกตุ
เลขที่ วส. 1791 เป็ นผูส้ ารวจและประเมินมูลค่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทใหญ่
− ที่ดิน
− ห้องชุด
รวม
บริษัทย่อย
− ห้องชุด
รวม
2. ที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
รวม

ราคาประเมินใหม่

หน่ วย : ล้านบาท
ราคาประเมินเดิม

734.86
951.27
1,686.13

529.81
872.72
1,402.53

40.92
40.92

37.54
37.54

110.40
233.19
343.59

98.40
203.04
301.44

เอกสารแนบ 4 : ทรัพ ย์สิ น ที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ รายการประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น
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นโยบายและแนวปฏิ บัติ การกากับดูแ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุร กิ จโดยละเอีย ด
สามารถดู เนื้ อหาโดยละเอีย ดได้ที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้หัว ข้อการพัฒ นาอย่างยัง่ ยื น
→ นโยบายสาคัญต่างๆ ของบริษัท

→

การก ากับดูแลกิ จ การ

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิ บัติ ก ารกากับ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ โดยละเอี ย ด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ
นางวนิ ดา ชาญศิขริน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร และนายอนิ ญช์ หวัง่ หลี เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิบัติ ห น้ าที่ ต ามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ม อบหมายให้ก ากับ ดูแ ลตามกฎบัต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ และความรับผิ ดชอบทางด้านสอบทานรายงานทางการเงิน ของบริษั ท สอบทานประสิ ทธิ ภ าพของระบบ
การควบคุมภายใน ดูแลให้การปฏิบัติของบริษัทเป็ นไปตามข้อกาหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือก
เสนอแนะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนประจาปี พิจารณาความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ระหว่างปี 2564 ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
ได้เข้าร่วมประชุ มทั้ง 4 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้ง 4 ครั้ง ทางด้านงบการเงินได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสิ้ นงวด โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท ทั้ง 4 ครั้ง
เพื่อพิจารณารายงานผลการสอบทานและผลการตรวจสอบ ซึ่งการประชุมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทจ านวน 1 ใน 4 ครั้ง ไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุม ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากการประชุ มร่วมกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ น
เช่นเดียวกับผูส้ อบบัญชีว่ารายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จดั ทาขึ้ นครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่
ใช้ในปั จจุบนั
ทางด้านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปี นี้ ผูต้ รวจสอบอิสระได้เข้าทาการตรวจสอบบริษัท
จานวน 2 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการด้านคลังวัตถุดิบและคลังซ่อมบารุง ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุม เรื่องนโยบาย กฎ ระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระเบียบของบริษัทอันเกี่ยวข้องกับการตรวจรับ-จ่าย การจัดซื้ อ มาตรการการรับมือกับสภาวะวัตถุ ดิบ
ขาดแคลนหรือจัดส่ง ล่าช้าจากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโควิด -19 การตรวจสอบครอบคลุม ทั้ง ในเชิง คุ ณภาพและปริมาณ
การบริหารจัดการพื้ นที่และการจัดเก็บ วัตถุดิบ รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์สารองต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบารุงเครื่องจัก รและโรงงาน
เพื่อส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและกระบวนการด้าน
คลังสินค้าสาเร็จรูปและการจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมเรื่องการทบทวนวงเงินลูกค้าประจาปี การเพิ่ม -ลด
วงเงินสินเชื่อลูกค้า การวางแผนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า การรับ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การสารวจความพึงพอใจจากลูกค้า และงานด้าน
บัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง ผูต้ รวจสอบอิสระได้รายงานผลการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในทั้ง 2 กระบวนการอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมตามควร ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบอิสระได้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติง าน ซึ่ง บริษัทได้ท าการปรับปรุ ง และพัฒ นากระบวนการท างานบางส่ ว นตามข้อ เสนอแนะของผู้ต รวจสอบอิ ส ระแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษัท มี ค วามเหมา ะสม และผู้ตรวจสอบมี ค วามเป็ นอิ ส ระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ด้า นข้อ ก าหนดและกฎหมายของตลาดหลัก ทรัพ ย์ กรรมการและผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท ได้ป ฏิ บัติ ต ามที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ก าหนด
ด้านรายการเกี่ยวโยงบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษัทและ
บริษัทย่อย ทางด้านการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถดารง
ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบจึง ได้ให้ค วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มัติต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ แต่ง ตั้ง นายพรชัย
กิ ต ติ ปั ญ ญางาม ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 2778 หรื อ นางสุ ว นี ย์ กิ ต ติ ปั ญ ญางาม ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 2899 หรื อ
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางวนิ ดา ชาญศิขริน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2565
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