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รายงานของคณะกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการขยายตัวต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 4.1 เพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็น
การขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมีแรงขับเคลือ่ นหลักมาจากการใช้จา่ ยภาคเอกชนทีข่ ยายตัวดีทงั้ การบริโภคและการลงทุน และ
การปรับตัวดีขนึ้ ของการส่งออกสินค้าและบริการ ในขณะทีก่ ารใช้จา่ ยของรัฐบาลชะลอตัว อัตราดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้อทีอ่ ยูใ่ น
ระดับต่ำ รวมทัง้ การปรับตัวดีขน้ึ ของภาคการท่องเทีย่ ว ปัจจัยดังกล่าวช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ปี 2561 นี้ถือว่าเป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำผลกำไรสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทและบริษัทย่อย โดยเฉพาะ
ผลการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ถงั โลหะทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรเพิม่ ขึน้ อย่างมาก จากการบริหารงานทีใ่ ห้ความสำคัญต่อ
การจัดการบริหารวัตถุดบิ และการควบคุมค่าใช้จา่ ยให้อยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ หมาะสมต่อธุรกิจ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทำให้บริษทั
และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจทัง้ สิน้ 335.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 52.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.39 โดยสามารถ
แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
ถึงแม้ว่าปี 2561 ผลิตภัณฑ์ถังโลหะมีรายได้ 1,211.05 ล้านบาท ลดลง 33.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 รายได้ลดลงสืบเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดจำหน่ายถังโลหะโดยรวมลดลงจากปีก่อนแต่ราคาขาย
ต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ในปีที่ผ่านมาราคาเหล็กได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการ
สต๊อกเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและเป็นต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เก็บสต๊อกเหล็กในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น
ตลอดทั้งปีส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเหล็กในสต๊อกต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 4.38
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้น 46.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.93
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีรายได้ 808.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 40.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 บริษทั ย่อยจำหน่ายสินค้าได้
เพิม่ ขึน้ ทางด้านปริมาณ แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลง เนือ่ งจากตลาดมีการแข่งขันสูงจึงต้องลดราคาขาย ทำให้ตน้ ทุนขายเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม จากการที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทย่อยมีกำไรจากผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น 0.71 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.07
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 70.66 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 3.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.27 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น ค่าเช่าและค่าบริการเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากบริษทั ได้มกี ารปรับขึน้ ค่าเช่าตามอัตราตลาดสำหรับ
ผู้เช่าที่ครบกำหนดสัญญาเช่าทุกราย และพื้นที่ให้เช่าของบริษัทและบริษัทย่อยมีผู้เช่าเต็มทั้งหมด
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานอย่างระมัดระวัง เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในทุกๆ ด้าน ติดตามราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ทีจ่ ะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษทั รวมถึงมุง่ เน้นการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและต่อต้าน
คอร์รัปชัน   
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานหนักและมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

นายสุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ

นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผู้อำนวยการ
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น
1.1 ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน

:  บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
:  ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2264-0817-9 โทรสาร 0-2264-0820, www.thaimetaldrum.com
ที่ตั้งโรงงาน
:  เลขที่ 179 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
   
โทร. (038) 571-980-2 โทรสาร (038) 571-983
ประเภทธุรกิจ
:  ผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร, ให้เช่าอาคารสำนักงาน
ทะเบียนบริษัทเลขที่
:  0107537000645
จำนวนและประเภทของหุ้นที่ออก :  หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
: บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
สถานที่ตั้ง
:  ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ
:  ผลิตและจำหน่ายถังโลหะ
จำนวนและประเภทของหุ้นที่ออก
:  หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนและประเภทของหุ้นที่บริษัทถือ :  หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น ซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุ้น
:  80%
2.   ชื่อบริษัท
: บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด
สถานที่ตั้ง
:  เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง   
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ประเภทกิจการ
:  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
จำนวนและประเภทของหุ้นที่ออก
:  หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนและประเภทของหุ้นที่บริษัทถือ :  หุ้นสามัญ 559,993 หุ้น ซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุ้น
:  79.999%
2.1 ชื่อบริษัท
: บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
		 สถานที่ตั้ง
:  เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง   
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ประเภทกิจการ
:  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
		 จำนวนและประเภทของหุ้นที่ออก :  หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนและประเภทของหุ้นที่บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ถือ :  หุ้นสามัญ 199,993 หุ้น ซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว
		 ร้อยละการถือหุ้นของบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด  :  99.99%
1.
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3.   ชื่อบริษัท
: บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง
:  ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทกิจการ
:  ซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
จำนวนและประเภทของหุ้นที่ออก
:  หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนและประเภทของหุ้นที่บริษัทถือ :  หุ้นสามัญ 199,994 หุ้น ซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุ้น
:  99.997%
3.1 ชื่อบริษัท
: บริษัท เลครัชดา จำกัด
สถานที่ตั้ง
:  ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
		 ประเภทกิจการ
:  จำหน่ายเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และให้บริการที่ปรึกษา
		 จำนวนและประเภทของหุ้นที่ออก  :  หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
		 จำนวนและประเภทของหุน้ ทีบ่ ริษทั ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด ถือ :  หุน้ สามัญ 399,994 หุน้ ซึง่ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
		 ร้อยละการถือหุ้นของบริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด  :  99.9985%

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี
: นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ
นายธนากร ฝักใฝ่ผล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879
: บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-382-0414
: รอบระยะบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน : บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
408/162 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-619-0221-5
ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
: ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน
: ไม่มี
อื่นๆ
: เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532
และเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537

1.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
ไม่มี
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2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : พันบาท

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์รวม
     หนี้สินรวม
     ส่วนของผู้ถือหุ้น
     รายได้จากการขาย
     รายได้รวม
     กำไรขั้นต้น
     กำไรสุทธิ

2561

2560

2559

2558

2557

3,126,026
275,252
2,850,774
1,955,124
2,065,828
465,236
335,992

2,921,760
271,913
2,649,847
1,935,971
2,040,298
413,644
283,811

2,797,679
257,545
2,540,134
1,882,752
1,973,899
471,867
312,880

2,651,120
269,486
2,381,634
1,844,507
1,933,677
456,641
293,846

2,508,042
292,203
2,215,839
1,866,580
1,953,219
413,472
268,590

13.91
10.94
9.92
1.89
   1.20
17.67

15.85
12.71
11.48
2.09
1.20
16.95

15.20
12.78
11.39
1.96
1.10
15.88

13.75
12.95
11.48
1.79
1.00
14.77

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
     อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
     อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
     กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
     เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
     มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)
(1)

16.26
12.22
11.11
2.24
(1)
1.40
19.01

เป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562
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3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
3.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
บริษัทและกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภทถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร และ
ขวดพลาสติกพีอที ที มี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับ สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจสูงสุดใน
สินค้าของบริษทั อีกทัง้ บริษทั ไม่หยุดพัฒนากระบวนการการผลิต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต ลดอัตราการสูญเสียระหว่างผลิต
ซึง่ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมทัง้ ให้ได้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ ยิง่ ไป บริษทั ยังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย
โดยมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงปัญหาของสินค้าภายหลังการส่งมอบ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้สินค้า
มีคณ
ุ ภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ให้ธรุ กิจมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม เป็นทีย่ อมรับของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทางด้าน
บุคลากร บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกับพนักงาน
ทุกระดับ บริษทั มีอดุ มการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้ บริษทั
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท  

3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2501 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุนำ้ มันหล่อลืน่ เคมีภณ
ั ฑ์ และสินค้าเกษตร  
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทมีดังต่อไปนี้
ปี 2530 จัดตั้งบริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำยางข้น โดยตั้ง
โรงงานผลิตทีอ่ ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด คิดเป็นร้อยละ 80
ของทุนจดทะเบียน
ปี 2532 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2535 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อพื้นที่สำนักงาน
ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า พร้อมกับเข้าถือหุ้นในบริษัท เลค รัชดา จำกัด
ปี 2537 บริษทั จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษทั มหาชนจำกัด และได้จดั ตัง้ บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด เพือ่ ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ได้แก่ หลอดพรีฟอร์ม และขวดพลาสติกพีอที ี โดยตัง้ โรงงานผลิตทีอ่ ำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2540 บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด ได้ขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยเพิม่ สายการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก
ลูกฟูก (POLYBOARD) เพือ่ ใช้ทำบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิต แผ่นป้าย หรือแท่นโชว์
สินค้าในธุรกิจโฆษณา เป็นต้น
ปี 2543 บริษทั ได้เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในบริษทั เดอะเพ็ท จำกัด จากเดิมร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน โดยซือ้
หุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ซื้อพื้นที่ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เพื่อให้เช่า เพิ่มขึ้นอีก 2,208 ตารางเมตร
ปี 2544 บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATIONAL (BVQI)
ปี 2545 บริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก SGS YARSLEY
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES  (SGS)  
ปี 2546 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS
QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด ได้จดั ตัง้ บริษทั อีสท์พลาส จำกัด เพือ่ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกพีอที ี และ
ฝาจุกพลาสติกโดยตัง้ โรงงานผลิตทีอ่ ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
อีสท์พลาส จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปีเดียวกัน บริษัทยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท
เดอะเพ็ท จำกัด จากเดิมร้อยละ 75 เป็น ร้อยละ 79.99 โดยซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม
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ปี 2549 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรใหม่ทั้งหมด โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และได้ย้ายโรงงานไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราและหยุดการผลิตที่
โรงงานช่องนนทรี
ปี 2551 บริษทั ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2004 จาก UNITED REGISTRAR
OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS)
ปี 2552 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL
(BVQI)
ปี 2554

บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด ได้ขยายสาขาโรงงานผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก พีอที ี ไปทีอ่ ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2556 บริษทั ได้ขยายกำลังการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตร โดยได้ซอื้ เครือ่ งจักรผลิตถังโลหะสำหรับสายการผลิตที่ 2 และได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทำให้ทนุ จดทะเบียน
และเรียกชำระแล้วของบริษทั จำนวน 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจำนวน 150 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
ปี 2557 บริษทั อีสท์พลาส จำกัด ซึง่ บริษทั เดอะเพ็ท จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท รองรับ
แผนการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปี 2558 บริษัท อีสท์พลาส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท และได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2560 บริษทั อีสท์พลาส จำกัด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต และจำหน่าย
ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์
ก. ผลิตภัณฑ์ถังโลหะ
ข. ผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งย่อยได้อีกเป็น 4 ประเภท คือ
1) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบ PET เช่น ขวด PET
2) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบ PP เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ฝาจุกพลาสติก
4) ผลิตภัณฑ์ทที่ ำจากวัตถุดบิ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene) เช่น
ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร
(2) อาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่ อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์

3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย
		
บ. ถังโลหะสงขลา จก.
บ. เดอะเพ็ท จก.
บ. ถังโลหะสุราษฎร์ จก.
บ. เลครัชดา จก.
บ. อีสท์พลาส จก.

ประเภท
และลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายถังโลหะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ซื้อมาขายไป
ซื้อมาขายไป
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มี
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ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
20
70
20
40
20

การถือหุ้น
(%)
80
79.99
99.99
99.99
79.99

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดโครงสร้างของรายได้รวม ดังนี้

			 กลุ่มผลิตภัณฑ์
				
การจำหน่ายถังโลหะ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ค่าเช่าและค่าบริการ
รวม
หัก รายการระหว่างกัน
		
มูลค่ารวม

ปี 2561
ปี 2560
รายได้
%
รายได้
%
1,211.05
57.95 1,244.88
59.86
808.27
38.67 767.49
36.91
70.66
3.38
67.13
3.23
2,089.98 100.00 2,079.50 100.00
69.71
81.35
2,020.27
1,998.15
-

4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
รายได้
%
1,115.78
54.29
878.00
42.73
61.32
2.98
2,055.10 100.00
112.69
1,942.41
-

(1) อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์
		 ผลิตภัณฑ์ถังโลหะ
		 ธุรกิจหลักของบริษทั ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร สำหรับบรรจุ น้ำมันหล่อลืน่ เคมีภณ
ั ฑ์
น้ำผลไม้ และน้ำยางข้น โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางภาค
ตะวันออก ผลประกอบการในธุรกิจนีใ้ นเขตกรุงเทพฯ และในนิคมอุตสาหกรรม ไม่มคี วามผันแปรตามฤดูกาลเนือ่ งจากบริษทั
มีกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย ทำให้ยอดขายเฉลีย่ ในแต่ละเดือนค่อนข้างคงที่ แต่บริษทั ย่อยคือบริษทั ถังโลหะสงขลา ทีม่ กี ลุม่ ลูกค้า
ผลิตน้ำยางข้นเป็นหลัก จะมียอดขายผันแปรไปตามฤดูกาลขึน้ อยูก่ บั ความต้องการน้ำยางข้นจากประเทศจีนซึง่ เป็นประเทศ
ที่ต้องการสินค้าประเภทนี้เป็นจำนวนมาก
		 ผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งย่อยได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบ PET
บริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตขวดพลาสติกพีอีที สำหรับบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม และน้ำมันพืช โดยได้ร่วมลงทุนกับ
ผูใ้ ช้ขวดพลาสติกรายใหญ่ คือ บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตออกจำหน่าย ได้แก่ หลอด PREFORM
สำหรับใช้ในการ เป่าขวด และขวดพลาสติกพีอีทีขนาดบรรจุ 0.25 - 6 ลิตร
2)   ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบ PP
บริษทั ในเครือเป็นผูผ้ ลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLY BOARD) สำหรับใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้ารูปแบบ
ต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นสื่อวัสดุในการผลิตแผ่นป้ายโฆษณา แท่นโชว์สินค้า
ตลอดจนธุรกิจเครื่องเขียน และอื่นๆ
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก
บริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตฝาพลาสติกที่ใช้ในการปิดขวด PET ฝาจุกถังโลหะ, ฝาจุกถังพลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติกอื่นๆ หลายประเภท
4) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene)
บริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เพื่อบรรจุเคมีภัณฑ์ และอื่นๆ
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(2) พื้นที่สำนักงานให้เช่า
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ซอื้ พืน้ ทีใ่ นอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ตัง้ อยูถ่ นนรัชดาภิเษก (สุขมุ วิท-พระราม4)
มีเนือ้ ที่ 9,103 ตารางเมตร ซึง่ เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอในย่านธุรกิจ ความสูง 38 ชัน้ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยรวมทัง้ สิน้   51,730
ตารางเมตร เพื่อให้บริการพื้นที่ให้เช่าแก่ลูกค้าสำนักงานและร้านค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 8,786
ตารางเมตร มีขนาดตัง้ แต่ 80 ตารางเมตร ถึง 1,400 ตารางเมตร ส่วนพืน้ ทีท่ เ่ี หลือ บริษทั ใช้เป็นทีต่ ง้ั สำนักงานของบริษทั

4.2 ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
-

ผลิตภัณฑ์ถังโลหะ
ในปี 2561 ราคาเหล็กรีดเย็นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังโลหะยังคงมีความผันผวนอย่างมาก โดยราคาเหล็ก
ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกๆ ไตรมาส ราคาเหล็กปรับราคาขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับราคาในปี 2560 ด้านความต้องการใช้
ถังโลหะของลูกค้าในปี 2561 กลุ่มเคมีภัณฑ์และน้ำมันยังคงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ถังโลหะเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้า
บริษทั น้ำมันหล่อลืน่ รายใหญ่ได้สนิ้ สุดสัญญาซือ้ ถังกับทางบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีปริมาณ
การขายถังน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นบริหารต้นทุนวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสำคัญในการติดตาม
ราคาเหล็กอย่างใกล้ชดิ และบริหารจัดการเก็บสต๊อกวัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
เหล็กรีดเย็นทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลักและต้นทุนหลักในการผลิต ทำให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนเหล็กในสต๊อกต่ำกว่าราคาตลาด ส่งผลให้
ต้นทุนขายของบริษทั ลดลง ประกอบกับบริษทั ฯ สามารถปรับราคาขายได้ตามราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทำให้บริษทั และ
บริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

-

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ความต้องการผลิตภัณฑ์ขวด PET ของลูกค้ารายใหญ่เพือ่ ใช้ในการบรรจุนำ้ ดืม่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการซือ้ จากโรงงาน
ผูผ้ ลิตแต่ละราย เป็นการให้ผผู้ ลิตติดตัง้ เครือ่ งจักรผลิตขวด PET ณ โรงงานของผูซ้ อื้ เพือ่ เป็นการประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง
ค่าแรงงาน และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ทำให้บริษัทสามารถขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และโรงงานของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้เพิ่มแม่พิมพ์รูปทรงใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ขวด PET ในเขตพื้นที่ภาคใต้
ภาคตะวันออก และภาคเหนือ สำหรับขวด PET เพือ่ ใช้ในการบรรจุนำ้ อัดลม ยอดจำหน่ายในปีนเี้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 เมือ่ เทียบกับ
ปีกอ่ น สืบเนือ่ งจากมีลกู ค้าเพิม่ ขึน้ แต่เนือ่ งจากมีการแข่งขันทางด้านราคาและราคาวัตถุดบิ มีการปรับราคาสูงขึน้ อย่างมาก
จึงทำให้ผลกำไรสุทธิต่อขวดลดลง
การแข่งขันด้านราคาในกลุม่ ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก (poly board) ยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะกับผูซ้ อื้
รายใหญ่เนือ่ งจากสินค้าในกลุม่ นีไ้ ม่ได้มคี วามแตกต่างด้านคุณภาพมากนัก ดังนัน้ ผูผ้ ลิตและผูข้ ายจำเป็นต้องรักษาฐานลูกค้า
ของตนเองไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ บริษทั ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและการให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐานสูงสุด โดยมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและปรับปรุงเครือ่ งจักรอย่างสม่ำเสมอเพือ่ ผลิตสินค้าให้ได้คณ
ุ ภาพสูงอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้ความสำคัญ
ในการลดต้นทุนการผลิตในด้านการใช้พลังงานลง สำหรับลูกค้าต่างประเทศซึง่ มีการขายในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
ในปีที่ผ่านมาผลกำไรต่อหน่วยลดลงสืบเนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3
-

อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
ตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ ยังคงมีอตั ราการเติบโตสูงอย่างต่อเนือ่ งทัง้ เรือ่ งของราคาค่าเช่าทีม่ กี ารปรับตัว
สูงขึ้นและอัตราว่างของพื้นที่ที่อยู่ในระดับต่ำ สืบเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
อุปทานทีย่ งั คงมีอยูอ่ ย่างจำกัด อาคารสำนักงานโครงการใหม่ๆ ทีม่ เี พิม่ ขึน้ น้อยกว่าความต้องการพืน้ ทีส่ ำนักงานทีม่ เี พิม่ ขึน้
ในแต่ละปี  ซึ่งความต้องการอาคารสำนักงานมาจากทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสำนักงานในไทย ค่าเช่า
พื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561
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ในปีทผี่ า่ นมา ลูกค้าหลายรายของบริษทั ฯ ครบกำหนดสัญญาเช่าและยังคงต่อสัญญาเช่าในอัตราทีป่ รับสูงขึน้ เนือ่ งจาก
อาคารเลครัชดาตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT มีการบริหาร
จัดการที่ดี และมีการดูแลบำรุงรักษาอาคารอย่างดีอยู่เสมอ ทำให้ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและ
ค่าบริการเป็นเงินทัง้ สิน้ 70.66. ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.27 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา  บริษทั และ
บริษัทย่อยมีลูกค้าเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ให้เช่าจำนวนทั้งสิ้น 8,786 ตารางเมตร

5. ปัจจัยความเสี่ยง
5.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาเหล็กรีดเย็นยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งอันดับต้นต่อธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ถงั โลหะ  เนือ่ งจากเหล็กรีดเย็นเป็น
วัตถุดบิ หลักในการผลิตถังโลหะทีค่ ดิ เป็นต้นทุนการผลิตถึงร้อยละ 75 ของต้นทุนรวม  ทางบริษทั ฯ มีแนวทางรองรับความเสีย่ ง
ดังกล่าวโดยเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายเหล็กรีดเย็นหลายรายก่อนสั่งซื้อเหล็กทุกครั้งเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคา
และเงื่อนไขที่ดีที่สุด รวมทั้งให้ความสำคัญในการติดตามแนวโน้มราคาเหล็กอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม

5.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายการจัดซื้อของลูกค้า

เนือ่ งจากในปัจจุบนั ลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั ฯ บางรายมีการรวมกลุม่ บริษทั ในเครือทำการจัดซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มกันทำให้มี
ความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์รวมกันเพิม่ สูงขึน้ มากและได้กำหนดสูตรการขึน้ ราคาโดยอ้างอิงกับดัชนีราคาเหล็กตามทีล่ กู ค้ากำหนด
ซึง่ อาจจะมีความเสีย่ งอย่างมีนยั สำคัญทีผ่ ผู้ ลิตไม่สามารเปลีย่ นแปลงราคาขายตามราคาเหล็กทีซ่ อื้ มาในเวลานัน้ ได้  และมีโอกาส
สูงทีก่ ลุม่ ลูกค้าจะเลือกการซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์จากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียว เพือ่ ให้ได้ผเู้ สนอราคาทีต่ ำ่ สุดในช่วงเวลาการส่งมอบทีก่ ำหนด
ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายใช้นโยบายลดราคา จึงมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

5.3 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้แก่ ครอบครัวจรัญวาศน์ ประกอบด้วย นายนิพนธ์ จรัญวาศน์,  นายเนตร จรัญวาศน์,
นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์, นายนพ จรัญวาศน์ เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.76 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นบางรายยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหาร
ของบริษทั ด้วย จึงทำให้เป็นผูม้ อี ำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทสี่ ำคัญได้เกือบทัง้ หมด ยกเว้น
ในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นได้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ อย่างชัดเจน
อีกทั้งประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการธุรกิจและความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีสว่ นช่วยให้การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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6. ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
6.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท เรียกชำระแล้วทัง้ สิน้ แบ่งเป็นหุน้ สามัญ จำนวน
150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ราคาหุ้นละ 1 บาท

6.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

จำนวนหุ้น (หุ้น)
48,952,910
14,632,260
13,499,987
12,601,600
6,435,000
4,556,000
3,822,000
3,493,000
2,900,000
2,365,300

1. นายเนตร จรัญวาศน์
2. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์
3. นายยงยุทธ จรัญวาศน์
4. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
6. นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์
7. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
8. นายนพ จรัญวาศน์
9. MISS MOEKA TAKEUCHI
10. บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
32.635
9.755
9.000
8.401
4.290
3.037
2.548
2.329
1.933
1.577

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น แสดง ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย วันที่ 12 มีนาคม 2561
: ผู้ถอื หุ้นลำดับที่ 1, 2, 6 และ 8 เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

6.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี

6.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่รวม
รายการพิเศษในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มผี ลขาดทุนสะสม  ในปี 2561 บริษทั จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 1.20 บาท เป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.55 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2560
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7. โครงสร้างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.  
5.  
6.
7.
8.  
9.  

นายสุจินต์
นายวิวัฒน์
นายอนุรัต
นางวนิดา
นายปิติพงศ์
นายอนิญช์
นายเนตร
นายสมชาย
ม.ล. ชินทัต

หวั่งหลี
จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวั่งหลี
จรัญวาศน์
จองศิริเลิศ
ชมพูนุท

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กำกับดูแลกิจการให้มกี ารบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใต้เงือ่ นไข
และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ หรือทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจิรยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
เพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาและการจำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย
และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีสาระสำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มี
มูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
7. จัดให้มรี ะบบการดำเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุม
ภายใน รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการ และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิผล
9. จัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ให้มคี วามเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงแต่งตัง้ มอบหมายบุคคล
อื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
11. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจำปีให้แก่พนักงาน
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
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การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 6 ครัง้ และเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั้งปีซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การประชุม
คณะกรรมการจำนวน 1 ใน 6 ครั้ง จะเป็นการประชุมทีไ่ ม่มคี ณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมอยูด่ ้วย เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการได้อย่างเสรี  นอกจากนี้ บริษทั จะมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความ
จำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  การประชุมในแต่ละครัง้
จะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง สำหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2561 สรุปได้ดังนี้
			
รายชื่อ
					
1.   นายสุจินต์
หวั่งหลี
2.   นายวิวัฒน์
จรัญวาศน์
3.   นายอนุรัต
ตียาภรณ์
4.   นางวนิดา
ชาญศิขริน
5.   นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
6.   นายอนิญช์
หวั่งหลี
7.   นายเนตร
จรัญวาศน์
8.   นายสมชาย
จองศิริเลิศ
9.   ม.ล. ชินทัต
ชมพูนุท

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

ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั ได้ทำการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

7.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1.    นายเนตร
2.   นายสมชาย
3. ม.ล. ชินทัต
4.   นางสุวพร
5. นายวิบูลย์
6.   นายปัญญา

จรัญวาศน์     
จองศิริเลิศ
ชมพูนุท
นันท์สุรกิจ
วัฒนพุฒิพฤฒ
ภัทรายุตวรรตน์

กรรมการผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดส่ง

โดยมี ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็น
ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและดูแลการทำบัญชีของบริษทั ฯ สำหรับข้อมูลคุณสมบัตอิ ยูใ่ นตารางแสดง
รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร
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แผนภาพโครงสร้างภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายสำนักงาน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายขายและจัดส่ง

7.3 เลขานุการบริษัท

ฝ่ายโรงงาน

บริษัทได้แต่งตั้งให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551
และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ดูแล
ให้บริษทั และกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน กลต. เป็นต้น รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น
ตอบข้อซักถามรวมทั้งพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รายงานคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ
ของผูถ้ อื หุน้ และเป็นสือ่ กลางระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร โดยผูถ้ อื หุน้ และผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อกับ
เลขานุการบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-264-0826 โทรสาร 02-264-0820 อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
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ตารางแสดงรายละเอียดของกรรมการ และผู้บริหาร
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ
4 ตุลาคม พ.ศ. 2532

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปี		
82 ปริญญาตรี สาขา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จาก Northrop Institute of
Technology, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงานและการอบรม
กับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/รองประธาน  
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสริมสุข
- ประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
(ตำแหน่งงานประจำ)
- ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันภัย
- ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
- กรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์
- กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ
- ประธานกรรมการ บจก. รังสิตพลาซ่า
- ประธานกรรมการ บจก. สาธรธานี
- กรรมการ บจก. อาควา อินฟินิท
- กรรมการ บจก. หวั่งหลีพัฒนา
- กรรมการ บจก. หวั่งหลี
- ประธานกรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.
- กรรมการ บจก.พิพัฒนสิน
- กรรมการ บจก. พูนผล
- ประธานกรรมการ/กรรมการ บจก.ซี.อี.เอส
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (DAP 105/2013)
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM รุ่น 4/2001)

นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
4 ตุลาคม พ.ศ. 2532

70

- ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
- กรรมการ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
- 2540-2549 กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาหารสยาม
- 2541-2549 กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด
อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- หลักสูตร The role of Chairman ปี 2002
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2002
- หลักสูตร Effective Audit Committee ปี 2002
- หลักสูตร Board and CEO Assessment ปี 2002

3.

นายอนุรัต ตียาภรณ์
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
4 ตุลาคม พ.ศ. 2532

66

ปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา Specialize
in Corporate and
Commercial Law จาก
New York University

4.

นางวนิดา ชาญศิขริน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
4 ตุลาคม พ.ศ. 2532

57

ปริญญาตรี
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท สาธรธานี จำกัด
สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) (ตำแหน่งงานประจำ)
จากมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004
เทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2006

2.

ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ จาก
California State University,
U.S.A.
-
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- กรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
- กรรมการ บมจ.ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล
- กรรมการบริหาร บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
(ตำแหน่งงานประจำ)
- กรรมการ บริษัท มาลัยวดี  จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น ซี เอ ที จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บจก. เพาเวอร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
1 มกราคม พ.ศ. 2561

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปี		
54 ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ จาก
University of Hartford,
U.S.A.

ประสบการณ์การทำงานและการอบรม
กับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
บมจ.นวกิจประกันภัย (ตำแหน่งงานประจำ)
- กรรมการสมาคมประกันวินาศภัย
- กรรมการ บจ.ธนพิศาล
- กรรมการ บจ.ประไพและบุตร
- กรรมการ บจ.รังสิตร่วมพัฒนา
- กรรมการ บจ.ธนสารสมบัติ (ไทย)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2003
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy ปี 2009

6.

นายอนิญช์ หวั่งหลี
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
22 มิถุนายน 2558

39

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.นวกิจประกันภัย
(ตำแหน่งงานประจำ)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 119 ปี 2015

7.

นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ตุลาคม พ.ศ. 2532

56

ปริญญาโท สาขา
M.B.A. จาก University
of New Haven

- กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2003

8.

นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
29 เมษายน พ.ศ. 2539

60

ปริญญาโท สาขา
M.B.A. จาก University
of Detroit, U.S.A.

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

9.

ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
26 เมษายน พ.ศ. 2547

59

ปริญญาตรี สาขา
บัญชีและการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- กรรมการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- 2536-2538 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนฝ่ายบัญชี
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2004

10.

นางสุวพร นันท์สุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
29 มกราคม พ.ศ. 2549

46

ปริญญาโท สาขา
Inter Business and
Management จาก
Westminister
University, England

- 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด
บริษัท บริติชอเมริกันโทแบคโค ไทยแลนด์ จำกัด

11.

นายวิบูลย์ วัฒนพุฒิพฤฒ
ผู้จัดการโรงงาน
17 มกราคม พ.ศ. 2550

47

ปริญญาโท สาขา
Engineering
Management จาก
Griffith University,
Australia

- 2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สมาทแทรกเทคโนโลยี
ไทยแลนด์ จำกัด
- 2548-2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท คอบบร้า
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2547-2548 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท พีพีซี เอเซียน
อินชูเลเตอร์ จำกัด
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(ตำแหน่งงานประจำ)

- กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลลีเทค
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2004

ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

12.

นายปัญญา ภัทรายุตวรรตน์
ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดส่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2546

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปี		
46

ปริญญาโท สาขา
M.B.A. จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานและการอบรม
กับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- 2544-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

หมายเหตุ
1. กรรมการลำดับที่ 1-9 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
2. กรรมการและผู้บริหาร ลำดับที่ 1-12 (ทั้งหมด) ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2561)
ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
				
				
1 นายสุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายอนุรัต ตียาภรณ์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4 นางวนิดา  ชาญศิขริน
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5 นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายอนิญช์ หวั่งหลี
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผู้อำนวยการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8 นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9 ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10 นางสุวพร นันท์สุรกิจ
ผู้จัดการสำนักงาน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11 นายวิบูลย์ วัฒนพุฒิพฤฒ
ผู้จัดการโรงงาน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12 นายปัญญา ภัทรายุตวรรตน์
ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดส่ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61
1,331,600
1,331,600
85,333
85,333
350,000
350,000
6,600
6,600
10,000
10,000
49,720
49,720
7,000
7,000
48,952,910 48,952,910
46,000
46,000
-

จำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น/ลดลง
-

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)
0.888
0.057
0.233
0.004
0.007
0.033
0.005
32.635

0.031

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ในปี 2561
คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2561
และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2561 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
1.  ประธานกรรมการ  
           40,000   บาท/ครั้ง
2.  รองประธานกรรมการ (ถ้ามี)
30,000   บาท/ครั้ง
3.  กรรมการ คนละ
20,000   บาท/ครั้ง
4.  ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000   บาท/ครั้ง
5.  กรรมการตรวจสอบ คนละ    
25,000   บาท/ครั้ง
6.  ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
30,000 บาท/ครั้ง
7. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ
20,000 บาท/ครั้ง
8.  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
30,000 บาท/ครั้ง
9. กรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ
20,000 บาท/ครั้ง
- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,000,000 บาท เท่ากับปีกอ่ น โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง
สรุป ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ
รวม 12 คน (หลังครบวาระเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2561 คงเหลือกรรมการ 9 คน) รวมทัง้ สิน้ 10,620,000 บาท ลดลงจากปีกอ่ น
90,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.84 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
เบี้ยประชุม
			
(บาท)
1. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
40,000
(ครบวาระ 23 เมษายน 2561)
2. นายสุกิจ
หวั่งหลี
ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระ
80,000
(ครบวาระ 23 เมษายน 2561)
3. นายสุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ
200,000
(แต่งตั้ง 19 มิถุนายน 2561)
4. นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ กรรมการอิสระ
180,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายอนุรัต ตียาภรณ์ กรรมการ
140,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ
220,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายปิติพงศ์   พิศาลบุตร กรรมการอิสระ
220,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายอนิญช์ หวั่งหลี
กรรมการอิสระ
200,000
กรรมการตรวจสอบ
9. นายเนตร
จรัญวาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ
120,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
120,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
100,000
12. นางอัจฉริยา พัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
    (ลาออก 31 ธันวาคม 2560) กรรมการตรวจสอบ
1,620,000
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บำเหน็จ สิทธิประโยชน์
(บาท)
อื่นๆ
1,333,332
ไม่มี
1,333,332

ไม่มี

1,000,000

ไม่มี

666,667

ไม่มี

666,667

ไม่มี

666,667

ไม่มี

-

ไม่มี

666,667

ไม่มี

666,667

ไม่มี

666,667

ไม่มี

666,667
666,667

ไม่มี
ไม่มี

9,000,000

-

		 (ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร : สำหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษทั ได้ตงั้ คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ขึ้นมาพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง
โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ ป็นเงิน รวม  6 คน
รวมทั้งสิ้น 18,373,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,751,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.54
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2561 เงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพทีส่ มทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงานของบริษทั
จำนวน 791,490 บาท และมีรถประจำตำแหน่ง

7.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 161 คน และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส เงินสวัสดิการต่างๆ รวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2561 ทั้งหมด 65.86 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายให้
พนักงานในระดับต่างๆ เข้าฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
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8. การกำกับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นปัจจัยพืน้ ฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน
ของบริษทั ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน
และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบและข้อกำหนดของกฎหมาย โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 และประกาศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้
- คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย รับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและมีการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติแล้ว
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทั ได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องถือ
ปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ บริษทั กำหนดให้มกี ารจัดทำคูม่ อื “ระเบียบและข้อบังคับเกีย่ วกับการทำงาน” ซึง่ ครอบคลุมระเบียบการทำงาน
วินยั และบทลงโทษทางวินยั เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นของพนักงาน โดยจะมีการชีแ้ จงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวให้
พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และบริษทั ได้จดั ทำเอกสารยืนยันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) ให้ผู้บริหารทุกระดับลงนามรับทราบอย่างเป็นทางการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางหาประโยชน์ส่วนตน
4. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และ
เด็ดขาด
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8. มีความเป็นอิสระทัง้ ในด้านการตัดสินใจ และการกระทำ รวมถึงการสร้างความพอใจในความถูกต้องของการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการและผู้บริหาร  
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8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน กรรมการทุกท่านเป็น
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรูค้ วามสามารถในการสอบทานงบการเงิน  มีรายชือ่ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1. นางวนิดา ชาญศิขริน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนิญช์ หวั่งหลี
กรรมการตรวจสอบ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกเสนอว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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10. ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ทราบและเพือ่ ดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้าและ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจสอบเบือ้ งต้นให้แก่สำนักงานและผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยทีต่ อ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธกี ารเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณ์นนั้ ให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นางวนิดา  
ชาญศิขริน
2.   นายปิติพงศ์   
พิศาลบุตร
3.   นายอนิญช์     
หวั่งหลี

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

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นการประชุมรวมกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน แต่ในปี 2561 มีกรรมการลาออกและ
มีการแต่งตั้งใหม่  มีรายชื่อดังนี้
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออก 19 มิถุนายน 2561)
2. นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งใหม่ 19 มิถุนายน 2561)
3.   นายอนุรัต ตียาภรณ์
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4.   นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งใหม่ 19 มิถุนายน 2561)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านกำหนดค่าตอบแทน
1.1 เสนอโครงสร้างและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
1.2 พิ จ ารณากำหนดค่ า ตอบแทนประจำปี ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
1.4 พิจารณาทบทวนอำนาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการกำหนดค่าตอบแทน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้
เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคำสัง่ ของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสรรหา
1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
1.2 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ ชุดย่อย
และผูบ้ ริหารระดับสูง เมือ่ ครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
1.3 ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่มีต่อผู้ถือหุ้น
1.4 พิจารณาทบทวนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงเหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
			
รายชื่อ
1. นายสุจินต์  
หวัง่ หลี
2. นายวิวัฒน์  
จรัญวาศน์
3. นายอนุรัต  
ตียาภรณ์
4. นายปิติพงศ์  
พิศาลบุตร

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/2
2/2
2/2
1/2

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของ
บริษัทที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาย จองศิริเลิศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ ำคัญเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
			
1. นายวิวัฒน์  
2. นายเนตร  
3. นายสมชาย

รายชื่อ
จรัญวาศน์
จรัญวาศน์
จองศิริเลิศ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทที่
www.thaimetaldrum.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ
การเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณารายชือ่ ของกรรมการ
บริษัทที่ผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำรายการทางการค้าทีก่ ระทำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็น
ผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง หนึง่ ปี ก่อนวันทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ ซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นอกจากนี้ กรณีทคี่ ณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มปี ระกาศ
ปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การเลือกกรรมการบริษทั จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นผูส้ รรหา และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจะเป็นผูเ้ สนอรายชือ่
บุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถอื ว่าผูถ้ อื หุน้
แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง  การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และมี
ประวัติพร้อมรายละเอียดของกรรมการแนบไปกับหนังสือเชิญประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามสามารถและมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายกำหนดเข้ามาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
บริษทั ด้วย โดยบริษทั เปิดรับการเสนอชือ่ กรรมการบริษทั ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี บริษทั ได้นำเสนอ
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.
com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา
โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จะมีสว่ นสำคัญในการพิจารณาเสนอชือ่ และคัดเลือกผูบ้ ริหารนัน้ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนด

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท (รายละเอียดข้อ 1.1) โดยบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 79.999 ถึงร้อยละ 99.997
มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน และเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท ซึ่งลักษณะของธุรกิจ
ของแต่ละบริษัทจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบริษัทแม่จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจะกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตอ่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการทำรายการ และเลขานุการบริษทั จะนำเสนอการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้
ของกรรมการและผูบ้ ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ต่อไป และจะมีการสรุปการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกปี และได้กำหนดเป็นนโยบาย ไม่ควรมีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั
ไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนยืน่ งบการเงินต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ รวมทัง้ ไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีดังนี้
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ในปีที่ผ่านมาจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดเป็นจำนวนเงินรวม 2,577,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 106,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.29
2) ค่าบริการอื่น
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่สำนักงานผูต้ รวจสอบในรอบปีบญ
ั ชี
ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 400,000 บาท เท่ากับปีก่อน
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8.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด
นโยบายให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate
Governance Code : CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั จัดทำนโยบายการกำกับดูแล
กิจการ แนวปฏิบตั ดิ า้ นการกำกับดูแลกิจการทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุม 8 หมวดหลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีระบบการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ประกอบกับคณะกรรมการบริษทั เชือ่ ว่าการกำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยเพิม่ มูลค่าแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนและนำ CG Code มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษทั เป็นประจำทุกปี
และหากพบว่า CG Code ข้อใดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษทั บริษทั จะหามาตรการทดแทนโดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียได้รบั ทราบ ทัง้ นีก้ ารปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับกิจการทีด่ สี ะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่างๆของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ครบถ้วน รายละเอียดการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยมีการส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนเอง
และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจะไม่กระทำการใดๆ ทีเ่ ป็นการจำกัดโอกาสของ
ผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาข้อมูล หรือข่าวสารต่างๆ ของทางบริษทั และการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การรับซือ้ คืนหุน้   การได้รบั เงินปันผล การมีสว่ นแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ (หากมี) เป็นต้น ผู้ถือหุ้นทุกราย
ยังได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้
ทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุม รวมถึงขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติ บริษทั ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะจัดส่งเอกสาร เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั รวมถึงสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ตัง้ คำถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลง
ที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท โดยประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็น
และตั้งคำถามในที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน
		 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 เมือ่ วันที  ่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องวิมานทิพย์
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
- บริษทั มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เป็นผูจ้ ดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า โดยจัดส่งเอกสารในวันที่ 8 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุม 15 วัน
บริษทั ได้แจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชีแ้ จงและความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแต่ละวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างชัดเจน ทัง้ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษา
อังกฤษ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.thaimetaldrum.com ในวันที่
9 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 44 วัน
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- บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน และผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยมีการกำกับดูแลปฏิบตั ติ ามนโยบายเพือ่ ดำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทาง
การประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของสถานที่จัดประชุมซึ่ง
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้สะดวก มีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการนำเสนอการประชุมได้อย่าง
เหมาะสม  กำหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสมโดยจะไม่กำหนดวันประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
กำหนดช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00  น. บริษทั จัดหาเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับให้ความสะดวก
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ จัดให้มีบริการอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ
ในการเข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเลี้ยงรับรองและของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม
- บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนสามารถส่งคำถาม รวมทัง้ การเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
หรือคำถามทีต่ อ้ งการให้ตอบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ลว่ งหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษทั ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
การส่งคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
- บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งหมด 2 รูปแบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ
ในการเข้าร่วมประชุมเลือกใช้ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  บริษทั ได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถกำหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้
		

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 82 ของคณะกรรมการทัง้ คณะ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย, ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้อำนวยการ และ
กรรมการท่านอืน่ ๆ  มีกรรมการทีล่ าประชุม 2 ท่าน เนือ่ งจากครบวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรง
ตำแหน่ง นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เข้าร่วมประชุมด้วย
- ในการลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม บริษทั ได้แจกใบลงคะแนนเสียงให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าเข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และได้แสดงหลักเกณฑ์การใช้ใบลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน โดยจะใช้ในกรณีทมี่ ผี ถู้ อื หุน้
ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลง
คะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผล
ให้ทราบ โดยประธานจะเป็นผูแ้ จ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในทีป่ ระชุม ในกรณีทวี่ าระนัน้ มีหลาย
รายการ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงคะแนนเสียงเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั ได้จดั
มีการลงคะแนนเสียงออกเป็นแต่ละบุคคล
- ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2561 มีนายสุจนิ ต์  หวัง่ หลี รองประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ ระชุมและ
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,218,939 หุ้น
หรือเท่ากับร้อยละ 64.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คนและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
- ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถซักถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อยได้อย่างเต็มทีจ่ นกระทัง่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถามแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม
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1.3 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษทั ได้บนั ทึกการประชุมโดยมีรายละเอียด  เช่น รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม และกรรมการ
ทีล่ าประชุม บันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง และวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทปี่ ระชุมทราบก่อน
ดำเนินการประชุม รวมทัง้ ได้บนั ทึกคำถามคำตอบทีเ่ กิดขึน้ ในการประชุม พร้อมบันทึกผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด  อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ บริษทั ได้เผยแพร่มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวันประชุม และบริษทั ได้จดั ส่งรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ได้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ สถาบัน รวมถึงผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ  ศาสนา  ฐานะทางสังคม
ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
		 การใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ในการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทำและนำส่งรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อเลขานุการบริษทั เพือ่ นำส่งต่อไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- กำหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีม่ หี รือ อาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหุน้ ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน ซึง่ ตนได้ลว่ งรูม้ าในตำแหน่งหรือ
ฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพือ่ การซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือขาย หรือเสนอ
ซือ้ หรือเสนอขายซึง่ หุน้ ของบริษทั ไม่วา่ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหาย แก่บริษทั
ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำ
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในเป็นนโยบายสำคัญที่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ
บริษทั ทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ าม หากฝ่าฝืน บริษทั ฯ จะถือว่าได้ประพฤติผดิ ระเบียบวินยั ของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั บทลงโทษ
ตามข้อบังคับของบริษทั   นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้กำหนดให้พนักงาน  ผูบ้ ริหาร ทุกคน ลงนามรับทราบและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การใช้ข้อมูลภายในเป็นประจำทุกปี
		 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ให้
เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษทั โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเรือ่ ง และช่วงเวลาทีเ่ ปิดรับเรือ่ ง ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.thaimetaldrum.
				 com ในหมวด Investor relations
- บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กบั บุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีทไี่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง โดยจะเสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กบั
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
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- บริษัทได้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดย
ไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- บริษัทมีนโยบายไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทั่วไป
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษทั จัดให้มนี โยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การตกลงเข้าทำ
ธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางทีช่ ดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมผี ลและเป็นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- การเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับชือ่ และความสัมพันธ์
ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน  และเปิดเผยในรายงานประจำปีว่ารายการ
ระหว่างกัน ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือ
โดยข้อตกลงทีท่ ำร่วมกัน เนือ่ งจากบริษทั ตระหนักดีวา่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และ
ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนและตอบสนองผลประโยชน์ที่
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้
		 ผู้ถือหุ้น
บริษทั ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย บริษทั ตระหนักดีวา่ ผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของกิจการ
และมีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของ ซึง่ บริษทั ได้ดแู ลและดำเนินการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ล่าวไว้ในเรือ่ ง
สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
- ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยข้อมูลที่ความเป็นจริง
- ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย
		 ลูกค้า
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกสูต่ ลาด เพือ่
ตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัท ดังนี้
- สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการที่ไม่
เป็นธรรม อย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ไม่คา้ กำไรเกินควรเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน  และไม่กำหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2561
		
รายละเอียด
ความพึงพอใจ จาก 10 มากทีส่ ดุ
1 น้อยทีส่ ดุ รวม คะแนนรวม
					
แต่ละหัวข้อ
				
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		 คะแนน ร้อยละ
ด้านคุณภาพสินค้า
- คุณภาพสีภายนอกและการสกรีน
2 8 7 1
18
155 86.11
- คุณภาพภายในถัง
5 8 5
18
162 90.00
- คุณภาพของตะเข็บและขอบถัง
4 7 7
18
159 88.33
- คุณภาพการใช้งานโดยรวม
4 6 8
18
158 87.78
ด้านการบริการ
- การรับคำสั่งซื้อ
6 8 3
1
18
162 90.00
- การติดต่อประสานงาน
8 7 2 1
18
166 92.22
- ความรวดเร็วในการตอบกลับ
5 8 4
1
18
159 83.33
- งานด้านเอกสารต่างๆ
6 4 6 2
18
158 87.78
- ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา
6 9 2
1
18
162 90.00
- การปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ
ของลูกค้าขณะส่งสินค้า
5 7 5 1
18
160 88.89
ร้อยละของแต่ละคะแนน
51 72 49 5 1 2 0 0 0 0 180 1,601 88.94
ที่ลูกค้าประเมิน
28 40 27 3 1 1 - - - - 100%
เกณฑ์เป้าหมายความพึงพอใจกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
		

คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
บริษทั ฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซือ่ สัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ ้า คูแ่ ข่ง
ทางการค้า และเจ้าหนี้  โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณทีด่ ใี นการ
ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
		 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- รักษาพันธะสัญญาและปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และจริงใจ
-   ไม่ใช่อิทธิพลหรือการวิ่งเต้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคู่ค้า
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคู่ค้า
-   ให้โอกาสการเข้าร่วมประกอบกิจการแก่คู่ค้าท้องถิ่น
		 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
-   ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
-   ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
		 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า
- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ
-   รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
-   รายงานเจ้าหนีล้ ว่ งหน้าหากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
		 พนักงาน
บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้องค์กรมุง่ สูค่ วามสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อพนักงาน ไว้ดังนี้
- ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าเบีย้ เลีย้ ง และ/หรือ
เงินโบนัส
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- จัดให้มสี วัสดิการพิเศษสำหรับพนักงาน เช่น ค่าชุดยูนฟิ อร์มพนักงาน เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ  กำหนดเงิน
ให้กยู้ มื กรณีฉกุ เฉิน กำหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ   บริการรถรับส่งพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านทีโ่ รงงาน
สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มบี ริการข้าวและน้ำฟรี และจัดให้มอี าหารทีถ่ กู สุขลักษณะในราคาทีเ่ หมาะสม  
รวมถึงการบริการตรวจสุขภาพประจำปี
- ให้การดูแลครอบครัวของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
โดยกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยสถิติ
การเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ไว้ทบี่ อร์ดประกาศทีบ่ ริเวณทางเข้า
โรงงาน รวมถึงนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการตามกำหนดทุกครั้ง
- การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ
และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทำ หรือการปฏิบตั ขิ อง
พนักงานนั้นๆ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมและจัดงบประมาณเป็นประจำทุกปี
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทำใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน
ของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและสิทธิมนุษยชน
- มีชอ่ งทางให้พนักงานสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเรือ่ งทีส่ อ่ ไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้ตามนโยบาย
ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
		 สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 และได้รบั ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- ดำเนินกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ปลูกฝังจิตสำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
- ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามหลักของกฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อก
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการกำหนดให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษทั ได้กำหนดนโยบายการเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณะ ดังนี้
- ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจนและทันเวลา ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ สี่ นใจในหลักทรัพย์ของบริษทั
มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
- ข้อมูล ข่าวสารใดๆ ทีจ่ ะมีผลต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หรือมีผลสำคัญต่อผูล้ งทุนในการตัดสินใจลงทุน
หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยทันที ผ่านช่องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษทั ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีทไี่ ด้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั จากบริษทั บัญชีกจิ จำกัด ภายใน
60 วัน นับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ และการไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสม
กับขอบเขตของการสอบบัญชี และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปีเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.6
“ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี” ในรายงานประจำปี
บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องรับทราบไว้ในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1 ในหมวดโครงสร้าง
การจัดการ คือ รายชือ่ ประวัติ บทบาทหน้าที่ การถือครองหุน้ ของบริษทั การฝึกอบรมของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่
กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมของกรรมการทุกชุด  จำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร
สำหรับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย ได้นำเสนอผ่านในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบรายงาน
ประจำปี รวมถึงบริษทั ได้จดั ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงินไว้ในแบบรายงานประจำปีแล้ว
บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com โดยระบุชื่อและ
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกรวมถึงความสัมพันธ์ของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ไว้ในเอกสารต่าง ๆ ของบริษทั   รวมถึงได้จดั ทำข้อมูล
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหาร และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไว้ในแบบ
รายงาน 56-1 ในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ และในรายงานประจำปี ในหมวดที่ 6 ผูถ้ อื หุน้ และนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจในผลประกอบการของบริษัทได้ดี
ยิ่งขึ้น
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมทัง้
มีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั
ผู้ร้องเรียน ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และในแบบรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) เช่น
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เงือ่ นไขและการพิจารณา
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
เป็นต้น
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ เลขานุการบริษทั ทำหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์  ซึง่ ผูล้ งทุน
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-264-0826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้ง
ให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผูม้ บี ทบาทสำคัญ
ในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
การดำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตาม กฎหมายข้อบังคับ
และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกำกับ
ดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ จะ
ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 คน
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ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน
(โดย 4 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 3 คน คือ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการและผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงินทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง
อย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด จะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้
กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูอ้ ำนวยการ เพือ่ ให้
เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ  ทัง้ นี้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการ
ถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ทำหน้าทีใ่ นการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำหนด
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านต้องเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
และจำนวนองค์ประชุมขัน้ ต่ำ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมต้องมีกรรมการอย่างน้อยไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินจัดทำ
ทั้งแบบรายคณะเพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ และการประเมินของ
คณะกรรมการรายบุคคล เพือ่ ใช้ประเมินการทำหน้าทีอ่ ย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล
โดยวิธีการให้คะแนนมีความหมาย ดังนี้
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2  =  เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
				
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 1.
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 2.
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 3.
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 4.
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 5.
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 6.

หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทำหน้าทีข่ องกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
รวมคะแนนเฉลีย่ ทัง้ 6 หมวด
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รวม
31.15
31.55
31.89
31.57
31.60
30.83
31.58

คะแนนเฉลี่ย
3.89
3.94
3.99
3.95
3.95
3.85
3.95

		
		

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ให้มหี น้าทีใ่ นการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ จัดทำทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษทั ฯ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด มีหน้าทีด่ แู ล
ให้บริษัทและกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานกลต. เป็นต้น รวมทัง้ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เช่น ติดต่อสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้ ตอบข้อซักถามรวมทัง้ พิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ รายงานคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
เกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษทั ที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท
มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และรั บ ทราบในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจว่ า คณะกรรมการสามารถติ ด ตามดู แ ล
การดำเนินงานของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ใน  6  ครัง้ จะเป็นการประชุม
ที่ไม่มีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะทำการบันทึก
รายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง
ต่างๆ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด นอกจากนี้ กรรมการทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ
กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่
จะเป็นไปได้ ในกรณีทกี่ รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทปี่ ระชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษทั บันทึกข้อคัดค้าน
ไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก
รายงานการ ประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจำเป็น
ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
9.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ  รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคูค่ า้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาทีก่ ำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ไม่เรียก ไม่รบั และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จะมุง่ เน้นการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากร เพือ่ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ คุณภาพในสินค้าและบริการของบริษทั
และเพือ่ ให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษทั จึงได้นำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

9.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ 8.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แล้ว
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์อนื่ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หลีกเลีย่ ง
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริต
ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในการดำเนินการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั และเพือ่ ให้
การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้อนุมตั ปิ ระกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน ตามประกาศบริษทั ที่ 1/2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ในปี 2557
บริษทั ฯ ได้สง่ แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของโครงการฯ เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการรับรองแล้ว และเมือ่
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด
(มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ในเดือนตุลาคม ปี 2560 อายุของใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
หมดลง (อายุสมาชิกคราวละ 3 ปี) บริษทั ฯ จึงดำเนินการยืน่ แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตราการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ฯ เพือ่ เข้าสู่
ขบวนการรับรองวาระที่ 2 และเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ได้มมี ติในการรับรองต่ออายุ
บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรอง
มีอายุ 3 ปี นับจากวันทีม่ มี ติให้การรับรอง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีนโยบายความมุง่ มัน่ และแนวปฏิบตั งิ านภายในองค์กรอย่าง
ชัดเจน เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพต่อชีวติ และศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของทุกคน  ไม่ละเมิดสิทธิสทิ ธิมนุษยชนทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม บริษทั ได้กำหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมชิ อบของบุคคล
ในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บ
ข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนตามหลักสิทธิมนุษยชน อ้างอิงตามประกาศบริษทั ที่ 4/2557
เรื่องนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ต่อพนักงาน ดังรายละเอียดทีไ่ ด้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.7 การปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ในหมวด 3. บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกสูต่ ลาด เพือ่ ตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัทที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและ
ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม บริษทั ฯ กำหนดแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าของบริษทั ดังรายละเอียดทีไ่ ด้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.7
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในหมวด 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านลูกค้า
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั มีโครงการร่วมกันกับบริษทั สาธรธานี จำกัด ร่วมกันจัดโครงการแบ่งปันสานฝันเพือ่ น้อง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือ
นักเรียนต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน โดยเน้นกิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้มีสภาพเหมาะสมเอื้อแก่
การเรียนการสอน การเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกทุนการศึกษา บริจาคสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
กับนักเรียน รายละเอียดตามรายงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2015 จาก UNITED REGISTRAR OF
SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามทีบ่ ริษทั
ได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)
ในปี 2561 บริษทั ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2561 นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากหน่วยงาน ESG
Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึง่ ได้พฒ
ั นาฐานข้อมูลความยัง่ ยืนของธุรกิจในประเทศไทยด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม
สั่งคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2558
เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาถึงปีปัจจุบัน
รายชือ่ บริษทั จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ประเมินจากข้อมูลด้านความยัง่ ยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศจำนวน 683 บริษัท โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้
ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทัง้ ในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยัง่ ยืน และข้อมูล
การดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยจาก 6 แหล่งข้อมูล

9.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ก่อสร้างระบบบำบัดกลิ่น Activated Carbon แล้วเมื่อปี 2553 จำนวน 1 ตัว และในปี 2556 บริษัทได้ลงทุนก่อสร้าง
ระบบบำบัดกลิ่น Activated Carbon เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว เพื่อกำจัดกลิ่นที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อโรงงานใกล้เคียง และ
บริษทั ได้มกี ารติดตามผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศอยูเ่ ป็นประจำ โดยได้วา่ จ้างให้บริษทั เทคนิคสิง่ แวดล้อมไทย จำกัด เข้ามา
ตรวจวัดค่าอากาศในบริเวณโรงงานของบริษัท พบว่าค่าอากาศทุกค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
และจากรายงานสถิติข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นในปี 2558 พบว่าบริษัทได้รับข้อร้องเรียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้
เปิดใช้ระบบบำบัดกลิน่ เต็มระบบทัง้ 2 ตัว ทำให้กลิน่ สีจากการพ่นสีทงั้ ภายในและภายนอกโรงงานลดลงอย่างมาก  บริษทั ได้ขยาย
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปถึงบริษัทย่อย ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ให้บริษัทย่อยก่อสร้างระบบบำบัดกลิ่นเพิ่ม
จำนวน 1 ตัว เพื่อกำจัดกลิ่นที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน  
นับแต่ปี 2560 จนถึงปี 2561 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและบริษัทที่อยู่
ใกล้เคียง
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานทั้งในระดับงานบริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ทางด้านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปีนผี้ ตู้ รวจสอบอิสระได้เข้าตรวจสอบ 4 กระบวนการ
คือ 1. กระบวนการด้านแผนกบุคคลซึง่ มีขอบเขตครอบคลุมเรือ่ ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับพนักงาน กระบวนการ
รับสมัครงาน และการจัดเก็บแฟ้มประวัตพิ นักงาน Job Description และการประเมินผลงาน อัตรากำลังคน และการฝึกอบรม
สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้และที่จำเป็นตามกฎหมายแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าแรง และการจัดการกับข้อมูลด้าน
Payroll  2. กระบวนการแผนกจัดซือ้ (โรงงาน) ซึง่ มีขอบเขตครอบคลุมเรือ่ ง กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ วัสดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ
การคัดเลือกผูข้ ายรายใหม่ การกำหนดวงเงินและวิธกี ารจ่ายชำระเงิน การเปรียบเทียบราคาการอนุมตั จิ ดั ซือ้ การบันทึกรายการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผู้ขาย 3. กระบวนการด้านการผลิต ได้แก่ นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิต การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อ
กำหนด 4. กระบวนการด้านการควบคุมคุณภาพ (QC) ครอบคลุมเรื่อง นโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตาม
ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า ในเรือ่ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทะเบียนควบคุมและการรายงาน CAR ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า
การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามสมควร ไม่พบผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญ โดยผู้ตรวจสอบอิสระมีข้อเสนอแนะด้าน
จุดอ่อนให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการทำงานบางส่วน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง แต่ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในการทำหน้าที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามข้อปฏิบตั ทิ กี่ ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูต้ รวจสอบจะร่วมกันพิจารณาระบบงานทีจ่ ะตรวจสอบของแต่ละบริษทั ตามทีผ่ ตู้ รวจสอบได้
จัดลำดับความเสี่ยงไว้แล้วในรายงานการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของแต่ละบริษัท
ในปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด โดยคุณสลิล นิวัฒน์ภูมินทร์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ลงนามและเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ทางด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยง
ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของบริษัทให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงาน
ปัจจัยความเสี่ยงและผลกระทบ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
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11. รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องกันยัง
พิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการทีส่ ามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอืน่ หรือสามารถใช้อทิ ธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจ
ด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4. อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ หากเป็นรายการ
ตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ และเงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติในหลักการต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 ซึ่งบริษัทยังถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่เข้าลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำ
รายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้ขออนุมัติและเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว มีดังนี้
- รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด และบริษทั เดอะเพ็ท จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
ของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งสองบริษัท
1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้กู้ : บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 79.999
ผู้ให้กู้ : บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 80
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มีดังต่อไปนี้
ประเภทรายการ
: การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินให้กู้ยืมเงิน
: เงินให้กู้ยืม จำนวนไม่เกิน 100  ล้านบาท
แหล่งเงินทุนที่ใช้
: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
อัตราดอกเบี้ย
: ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ระยะเวลาการให้กู้ยืม
: ไม่เกิน 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2562
การชำระดอกเบี้ย
: ชำระทุกไตรมาส
การชำระคืนเงินต้น
: ชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระ
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12. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายการจัดการ
(1) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2561 นี้นับว่าเป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำผลกำไรได้สูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทและบริษัทย่อย
โดยเฉพาะผลการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ถังโลหะ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทและบริษัทย่อย
ยังคงให้ความสำคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อธุรกิจ  คุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจน
พยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจรวม 335.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 52.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
18.39 มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยสามารถแยกเป็นราย
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ถังโลหะมีรายได้ 1,211.05 ล้านบาท ลดลง 33.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อยมีปริมาณจำหน่ายถังโลหะลดลง แต่ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สำหรับเหล็ก
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและเป็นต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์ ในรอบปีที่ผ่านมาราคาเหล็กได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกไตรมาส บริษัทได้เก็บสต๊อกเหล็กในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเหล็กในสต๊อกต่ำกว่าราคา
ตลาด ทำให้ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 4.38 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้น 46.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.93
ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีรายได้ 808.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 40.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 บริษทั ย่อยจำหน่ายสินค้า
ได้เพิม่ ขึน้ ทางด้านปริมาณ แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลง เนือ่ งจากตลาดมีการแข่งขันสูงจึงต้องลดราคาขาย ทำให้ตน้ ทุนขาย
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทย่อยมีกำไรจากผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น 0.71
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07
บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 70.66 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จำนวน 3.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้มีการปรับขึ้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่าที่
ครบกำหนดสัญญาเช่าทุกราย และพื้นที่ให้เช่าของบริษัทและบริษัทย่อยมีผู้เช่าเต็มทั้งหมด
ทางด้านค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ถังโลหะมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 76.09 ในปี 2560 เป็น
ร้อยละ 71.71 ในปี 2561 จากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยสามารถปรับราคาขายต่อหน่วยได้สงู ขึน้ และยังสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงทำให้ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 4.38 สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกมีต้นทุนขาย
ต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.81 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 91.10 ในปี 2561 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง
บริษัทย่อยต้องลดราคาขายลงเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.45 มีดอกเบี้ยจ่ายลดลง 0.42 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.05 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 1.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.67
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณธุรกรรม
มีน้อย บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 35.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของยอดขายรวม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.4 รายได้จากการขายต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,065.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 25.53 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.25 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 94.64 ของ
รายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากค่าเช่าค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 3.15 และรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 2.21
อัตรากำไรขัน้ ต้นของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 20.27 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 23.03 ในปี 2561 อัตรา
กำไรจากการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 13.28 เป็นร้อยละ 15.66 อัตราส่วนกำไรสุทธิปรับเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 13.91 เป็น
ร้อยละ 16.26  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อย
มีตน้ ทุนขายทีล่ ดลง และมียอดจำหน่ายสินค้าได้เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ทำให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรเพิม่ ขึน้ อัตราส่วนและ
ความสามารถในการทำกำไรจึงเพิ่มสูงขึ้น
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สำหรับอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10.94 เป็นร้อยละ 12.22 ในปี 2561 บริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดปี 2561 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงิน 210.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
ในปี 2560 จ่ายเงินปันผล 180.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.55 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผล
จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 นี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
					
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน
อัตราส่วนกำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี 2561
(ร้อยละ)
23.03
15.66
16.26
12.22

ปี 2560
(ร้อยละ)
20.70
13.28
13.91
10.94

(2) ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
		 1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 126.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.72 โดยเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 152.19
ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3.67 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 0.88 ล้านบาท สินค้า
คงเหลือลดลง 15.37 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ลดลง 5.38 ล้านบาท บริษทั และบริษทั ย่อยมีการเปลีย่ นแปลง
ของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าหน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้น เงินฝากธนาคารระยะสั้นเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าลดลงเล็กน้อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 77.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79 เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 79.62
ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิม่ ขึน้ 20.90 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนลดลง 3.65 ล้านบาท ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ ลดลง 16.47 ล้านบาท โดยลดลงจากการตัดค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ประจำปีเป็นส่วนใหญ่ และบริษทั ย่อย
ซื้อเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่าเพิ่มบางส่วน ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทบทวนราคาที่ดิน
และทำการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทำให้มีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่จำนวน 47.15
ล้านบาท
		

2) คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะทำให้
ด้อยค่าหรือไม่ได้รับคืน ซึ่งหากมีทางบริษัทและบริษัทย่อยก็ได้ตั้งสำรองหรือค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้ว ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.10 ข้อ 5 ถึงข้อ 14 จากตารางอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
จะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยที่ทรัพย์สินถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยก็เพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนเพิ่มของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่ให้ลดลงและเพิ่ม
กำไรให้แก่บริษัทในอนาคต
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ปี 2561
11.11%
26.77%
0.68 เท่า

ปี 2560
9.92%
24.08%
0.71 เท่า

ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิลดลงจาก 317.42 ล้านบาท เป็น 316.54 ล้านบาท ลดลง 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 58 วัน เท่ากับปีกอ่ น โดยนโยบายการให้สนิ เชือ่ อยูร่ ะหว่าง 30-90 วัน ลูกหนีค้ า้ งชำระ
ที่เกินกว่า 90 วัน เท่ากับ 2.87 ล้านบาทลดลง 0.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 2.86 ล้านบาท
		 สภาพคล่อง
		 1) กระแสเงินสด
			 จำนวนและสัดส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ
รายละเอียดกระแสเงินสด
		
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
จากกิจกรรมดำเนินงาน
จากกิจกรรมลงทุน
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม

ปี 2561
(ล้านบาท)
434.75
425.39
(237.27)
(191.79)
(3.67)
97.54

ปี 2560
(ล้านบาท)
387.06
358.59
(93.34)
(220.25)
45.00
101.22

ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรทีเ่ ป็นตัวเงินจากการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ จาก 358.59 ล้านบาท เป็น 425.39
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 66.80 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลมาจากสินค้าคงเหลือและลูกหนีก้ ารค้าทีล่ ดลง กำไรทีเ่ ป็นตัวเงินมากกว่า
กำไรสุทธิตามงบการเงิน แสดงให้เห็นว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้นเป็นกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีการลงทุนเพิ่ม 237.27 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุน
ในเงินลงทุนระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ 152.19 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิม่ ขึน้ 79.62 ล้านบาท และลงทุนให้เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6, ข้อ 9 ถึงข้อ 13)
สำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 191.40 ล้านบาท ทำให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเท่ากับ 97.54
ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 3.67 ล้านบาท
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2) อัตราส่วนสภาพคล่อง
รายละเอียดสภาพคล่อง

ปี 2561
8.57 เท่า
7.16 เท่า
6.17 เท่า
58.35 วัน
7.05 วัน
10.25 เท่า
35.16 วัน
30.24 วัน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
CASH CYCLE

ปี 2560
7.90 เท่า
6.59 เท่า
6.15 เท่า
58.54 วัน
7.10 วัน
12.15 เท่า
29.63 วัน
36.01 วัน

จากอัตราส่วนสภาพคล่องทีแ่ สดงไว้ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนใกล้เคียง
กับปี 2560 ซึง่ เป็นอัตราส่วนทีใ่ กล้เคียงกับอัตราส่วนของปีกอ่ นๆ ทีผ่ า่ นมา ทำให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีสภาพคล่อง
เพิ่มมากขึ้น และเพียงพอที่บริษัทจะขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
		
			

โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั และบริษทั ย่อยอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ตี ลอดหลายปีทผี่ า่ นมา อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้
เท่ากับ 0.10 เท่า เท่ากับปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการประเภทเดียวกัน บริษัทและ
บริษทั ย่อยไม่มนี โยบายทีจ่ ะก่อหนีเ้ กินกว่าความจำเป็นของธุรกิจ ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้
จาก 2,649.85 ล้านบาท เป็น 2,850.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 200.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.58 จากการเพิม่ ขึน้ ของ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจาก 1,768.12 ล้านบาท เป็น 1,924.10 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.82 อันสืบเนือ่ ง
มาจากกำไรที่มาจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับหนีส้ นิ บริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จาก 271.91 ล้านบาท เป็น 275.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.61 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.33 โดยหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม 7.79 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 4.51
ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.56 ล้านบาท บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
บริษัทใหญ่และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน 24, 6 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.3 และข้อ 15 ถึงข้อ 16) โดยมีอตั ราดอกเบีย้ หลักประกัน และเงือ่ นไขของหนีส้ นิ เป็นไปตามปกติทวั่ ไป บริษทั
และบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นภาระ L/C ในการซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร
ในการผลิตจากต่างประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ
นางวนิดา ชาญศิขริน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิตพิ งศ์ พิศาลบุตร และนายอนิญช์ หวัง่ หลี เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทางด้าน สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั สอบทานประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน ดูแลให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั พิจารณาคัดเลือกเสนอแนะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี
พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี 2561 ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ซึง่ กรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ
ได้เข้าร่วมประชุมทัง้ 4 ครัง้ และได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ 4 ครัง้ ทางด้านงบการเงินได้มกี ารสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสิน้ งวด โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั 2 ครัง้
เพือ่ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ซึง่ การประชุมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั จำนวน 1 ใน 2 ครัง้ ไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม
ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ว่าถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากการร่วมประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีว่ารายงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ทางด้านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปีนผี้ ตู้ รวจสอบอิสระได้เข้าตรวจสอบ 4 กระบวนการ
คือ 1. กระบวนการด้านแผนกบุคคลซึง่ มีขอบเขตครอบคลุมเรือ่ ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับเกีย่ วกับพนักงาน กระบวนการ
รับสมัครงาน และการจัดเก็บแฟ้มประวัตพิ นักงาน ภาระหน้าทีข่ องงาน และการประเมินผลงาน อัตรากำลังคน และการฝึกอบรม
สวัสดิการต่างๆ ทีบ่ ริษทั จัดให้และทีจ่ ำเป็นตามกฎหมายแรงงาน  2. กระบวนการแผนกจัดซือ้ (โรงงาน) ซึง่ มีขอบเขตครอบคลุม เรือ่ ง
กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดบิ วัสดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ การกำหนดวงเงินและวิธกี ารจ่ายชำระเงิน การเปรียบเทียบราคา การอนุมตั จิ ดั ซือ้
3. กระบวนการด้านการผลิต ได้แก่ นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต
กระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิต การควบคุมผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. กระบวนการด้านการควบคุมคุณภาพ
ครอบคลุมเรื่อง นโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้ตรวจสอบอิสระได้รายงานผลการตรวจสอบ
ในภาพรวมว่าการควบคุมภายในอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม ไม่พบผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญ และมีขอ้ เสนอแนะให้บริษทั ปรับปรุง
กระบวนการทำงานบางส่วน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทได้ปรับปรุง
กระบวนการทำงานบางส่วนตามข้อเสนอของผู้ตรวจสอบอิสระแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และผู้ตรวจสอบเป็นบริษัทตรวจสอบจากภายนอกจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ด้านข้อกำหนดและกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารบริษัทได้ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด  ด้านรายการเกี่ยวโยงบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากรายการของบริษัทย่อยที่ขออนุมัติแล้วในปี 2559 ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาถึงปีปัจจุบัน ตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อรายการระหว่างกัน ทางด้านการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นายพรชัย กิตติปญ
ั ญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2778
หรือนางสุวนีย์ กิตติปญ
ั ญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2899 หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4879   
แห่งบริษทั บัญชีกจิ จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำปี 2562  อนึง่ ทางด้านการเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2561 บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นางวนิดา ชาญศิขริน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ปรากฎในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสุจินต์ หวั่งหลี)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) และ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อุตสาหกรรม
ถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบการรับรูร้ ายได้จากการขายโดย
ใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ รวมถึงวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้
รายได้จากการขายสินค้าในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท • ทำความเข้าใจขัน้ ตอนปฏิบตั แิ ละทดสอบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการขายสินค้า
และงบการเงินเฉพาะบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด
(มหาชน) (บริษัท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. • ทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัท และ
วิเคราะห์ประเภทสินค้าและปริมาณความต้องการของลูกค้า
2561 มีจำนวน 1,955.12 ล้านบาท และ 1,012.05 ล้านบาท
ที่ซื้อสินค้าของบริษัท
ตามลำดับ
• ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
ให้ลกู ค้าแต่ละรายกับข้อมูลในปีกอ่ นๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระดับ
สินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถังโลหะและ
การขายในแต่ละเดือนและตลอดปีโดยรวมมีความสมเหตุผล
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีรูปแบบของสินค้าให้ลูกค้าเลือก
• นำผลจากการยืนยันยอดลูกหนี้ มาวิเคราะห์ร่วมกับอายุหนี้
หรือตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ
และปริมาณการขายที่เกิดขึ้นแต่ละเดือนว่ารายการขายที่
เกิดขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นปกติและสมเหตุผล
การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบอย่างไร

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระ • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการขายสินค้า กับ
เอกสารหลักฐานการขายสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การขนส่ง
สำคัญในงบการเงินสำหรับปี 2561 และส่งผลกระทบต่อผล
สินค้า การตรวจรับสินค้าของลูกค้าและเงือ่ นไขการค้าว่าเป็น
การดำเนินงานของกลุม่ บริษทั และบริษทั โดยตรง การรับรู้
รายการทีเ่ กิดขึน้ จริง และเป็นไปตามสัญญาทีท่ ำไว้กบั ลูกค้า
รายได้อย่างสมเหตุผลเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญ
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายการขายสินค้า กับหลักฐาน
การเบิกจ่าย การขนส่ง การตรวจรับสินค้าของลูกค้า ว่าถูกต้อง
ตามงวดบัญชีที่รายการขายสินค้าเกิดขึ้นจริง
• ตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นปีจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีว่าไม่มีการคืนสินค้าที่ขายที่ผิดปกติและมี
ปริมาณที่มีสาระสำคัญ
• ตรวจสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย กับต้นทุน
ขายสินค้า ควบคูไ่ ปกับการวิเคราะห์การเคลือ่ นไหวของสินค้า
คงเหลือตั้งแต่ต้นปีถึงยอดคงเหลือปลายปีว่าสอดคล้องกัน
และมีความสมเหตุผล
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัท อุตสาหกรรม
ถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยและของเฉพาะบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ทีแ่ สดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทเี่ กีย่ วกับการตรวจสอบงบการเงินเหล่านัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั
รายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูล
อื่นดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้จัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทีข่ า้ พเจ้าตรวจสอบแล้ว หรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั
ในการดำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ
การดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมือ่
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการดำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท
ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำให้มกี ารนำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็นเรือ่ งสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม

(พรชัย กิตติปัญญางาม)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561
			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.2 และ 5
97,542,630.18
เงินลงทุนชั่วคราว
3.3 และ 6
774,555,855.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3.4 และ 7
316,545,889.96
สินค้าคงเหลือ
3.5 และ 8
238,292,300.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4,774,260.10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,431,710,936.41

2560

101,218,419.88
622,368,200.68
317,425,056.38
253,658,708.49
10,158,371.45
1,304,828,756.88

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

39,458,294.25
542,238,993.90
150,013,192.02
115,248,046.65
2,511,585.06
849,470,111.88

67,238,707.53
423,126,361.47
158,733,842.16
107,722,614.55
2,982,496.86
759,804,022.57

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนเผื่อขาย
3.3 และ 9
286,764,600.00 207,145,500.00 134,980,000.00 82,920,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
3.3 และ 10
94,070,966.70 94,070,966.70
เงินลงทุนระยะยาว
3.3 และ 11
411,459,861.28 390,564,568.49 275,209,701.28 287,314,408.49   
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
4.3
24,000,000.00 24,000,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3.7 และ 12
84,919,372.04
91,270,337.34 81,332,990.69 87,194,004.60   
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3.8 และ 13
907,099,047.14 923,572,694.94 334,558,310.77 339,192,991.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3.9 และ 14
102,234.68
31,890.43
99,847.08
27,703.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3,970,032.44
4,345,770.66
2,550,094.78
2,519,949.78
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,694,315,147.58 1,616,930,761.86 946,801,911.30 917,240,024.15
รวมสินทรัพย์
3,126,026,083.99 2,921,759,518.74 1,796,272,023.18 1,677,044,046.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2561
2560
			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
15
147,398,321.59 151,905,000.92
29,869,725.35 64,961,484.76
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน							
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
4.3
6,000,000.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
6,555,861.57
6,708,787.66
3,968,807.90
5,240,005.96       
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
7,190,857.76
6,481,015.55
4,810,129.63
4,825,000.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน
167,145,040.92 165,094,804.13
38,648,662.88 75,026,491.58  
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน 4.3
6,000,000.00
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
19,588,655.38
19,310,610.38
16,972,726.38 16,958,201.38   
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
3.13 และ 16
21,480,714.01
22,259,565.02
10,827,035.98 11,724,474.99
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.15 และ 21
67,037,192.49
59,248,025.99
20,365,286.07 18,938,622.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
108,106,561.88 106,818,201.39
48,165,048.43 47,621,298.60
รวมหนี้สิน
275,251,602.80 271,913,005.52
86,813,711.31 122,647,790.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00   
ทุนที่ออกจำหน่ายและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00       
กำไรสะสม
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
17.2
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร
1,924,104,899.63 1,768,112,415.19 1,153,499,159.17 1,007,924,119.64
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
215,869,679.29 171,784,063.49
50,959,152.70 41,472,136.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
2,644,974,578.92 2,444,896,478.68 1,709,458,311.87 1,554,396,256.54
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
205,799,902.27 204,950,034.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,850,774,481.19 2,649,846,513.22 1,709,458,311.87 1,554,396,256.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
3,126,026,083.99 2,921,759,518.74 1,796,272,023.18 1,677,044,046.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
รายได้จากการขายและบริการ					
รายได้จากการขายและบริการ
25
1,955,124,104.11 1,935,971,432.77 1,012,051,323.95 1,058,318,527.23
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
65,151,379.52
62,179,859.68
61,187,799.52
58,487,559.68
รวมรายได้จากการขายและบริการ
2,020,275,483.63 1,998,151,292.45 1,073,239,123.47 1,116,806,086.91
ต้นทุนขายและบริการ					
ต้นทุนขายและบริการ
(1,532,681,976.43) (1,562,847,800.42) (718,742,570.62) (810,576,907.78)
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
(22,525,948.59) (21,659,664.92) (16,823,857.58) (16,952,209.19)
รวมต้นทุนขายและบริการ
(1,555,207,925.02) (1,584,507,465.34) (735,566,428.20) (827,529,116.97)
กำไรขั้นต้น			
465,067,558.61 413,643,827.11 337,672,695.27 289,276,969.94
รายได้อื่น
18
45,552,803.96
42,147,037.86
73,152,137.01
63,770,803.84    
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		
510,620,362.57 455,790,864.97 410,824,832.28 353,047,773.78
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(60,412,954.05) (74,635,889.79) (31,573,539.52) (35,878,586.62)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(88,344,713.14) (73,629,149.99) (43,811,136.59) (36,749,707.66)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
361,862,695.38 307,525,825.19 335,440,156.17 280,419,479.50
ต้นทุนทางการเงิน
(244,373.63)
(661,292.34)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
361,618,321.75 306,864,532.85 335,440,156.17 280,419,479.50
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
21
(13,375,899.58) (11,766,997.30) (9,865,116.64)
(9,948,995.32)
กำไรสำหรับปี		
348,242,422.17 295,097,535.55 325,575,039.53 270,470,484.18   
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน-สุทธิทางภาษี
37,719,320.00
9,600,000.00
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
6,366,295.80
4,015,552.03
(112,984.20)
1,862,818.81
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี 21
44,085,615.80
4,015,552.03
9,487,015.80
1,862,818.81
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
392,328,037.97 299,113,087.58 335,062,055.33 272,333,302.99
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
335,992,484.44
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
12,249,937.73
							
348,242,422.17
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
380,078,100.24
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
12,249,937.73
							
392,328,037.97
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.16 และ 22

2.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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283,811,075.19
11,286,460.36
295,097,535.55

325,575,039.53
325,575,039.53

270,470,484.18
270,470,484.18

287,826,627.22
11,286,460.36
299,113,087.58

335,062,055.33
335,062,055.33

272,333,302.99
272,333,302.99

1.89

2.17

1.80
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  150,000,000.00
  -   
  -   
-   
   150,000,000.00
  -   
  -   
  -   
  150,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ย่อยจ่ายปันผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
17.1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ย่อยจ่ายปันผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
17.1
‘กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2560
340,000,000.00
-   
-   
-   
340,000,000.00
-   
-   
-   
340,000,000.00

15,000,000.00
-   
-   
-   
15,000,000.00
-   
-   
-   
15,000,000.00

1,664,301,340.00
-   
(180,000,000.00)
283,811,075.19
1,768,112,415.19
-   
(180,000,000.00)
335,992,484.44
1,924,104,899.63

134,290,260.46
-   
-   
-   
134,290,260.46
-   
-   
37,719,320.00
172,009,580.46

33,478,251.00
-   
-   
4,015,552.03
37,493,803.03
-   
-   
6,366,295.80
43,860,098.83

167,768,511.46
-   
-   
4,015,552.03
171,784,063.49
-   
-   
44,085,615.80
215,869,679.29

2,337,069,851.46
-   
(180,000,000.00)
287,826,627.22
2,444,896,478.68
-   
(180,000,000.00)
380,078,100.24
2,644,974,578.92

203,063,644.18
(9,400,070.00)
-   
11,286,460.36
204,950,034.54
(11,400,070.00)
-   
12,249,937.73
205,799,902.27

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม
อำนาจควบคุม
กำไรสะสม
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค์ประกอบอื่น ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 			
		
ทุนที่ออก		
จัดสรรเป็น
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนเกินทุน		
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท		
หมายเหตุ และเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สำรองตามกฎหมาย		
จากการตีราคาที่ดิน เงินลงทุนเผื่อขาย				

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,540,133,495.64      
(9,400,070.00)
(180,000,000.00)
299,113,087.58     
2,649,846,513.22      
(11,400,070.00)
(180,000,000.00)
392,328,037.97   
2,850,774,481.19       

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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(710,681.91)
-   
1,862,818.81
1,152,136.90
-   
(112,984.20)
1,039,152.70

39,609,318.09
-   
1,862,818.81
41,472,136.90
-   
9,487,015.80
50,959,152.70

หน่วย : บาท

17.1

17.1

  150,000,000.00
-   
-   
    150,000,000.00
  -   
   -   
   150,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561
340,000,000.00
-   
-   
340,000,000.00
-   
-   
340,000,000.00

15,000,000.00 917,453,635.46
-    (180,000,000.00)
-    270,470,484.18
15,000,000.00 1,007,924,119.64
-    (180,000,000.00)
-    325,575,039.53
15,000,000.00 1,153,499,159.17

40,320,000.00
-   
-   
40,320,000.00
-   
9,600,000.00
49,920,000.00

1,462,062,953.55    
(180,000,000.00)
272,333,302.99       
1,554,396,256.54  
(180,000,000.00)
335,062,055.33    
1,709,458,311.87        

							 องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ 		
รวม
					 กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 		
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
		
ทุนทีอ่ อก		
จัดสรรเป็น
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนเกินทุนจากการ		
รวมองค์ประกอบอืน่
หมายเหตุ และเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สำรองตามกฎหมาย		
ตีราคาทีด่ นิ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน							
กำไรก่อนภาษีเงินได้
361,618,321.75 306,864,532.85 335,440,156.17 280,419,479.50   
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ					
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
23
107,209,522.77 110,492,451.98
36,362,977.76
39,828,363.77   
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
(80,740.15)
(113,775.91)
(454,946.87)
83,418.35
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
1,447.21
20,962.54
878.45
4,494.66  
(กำไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
(6,473.81)
6,302.14
(26,684.47)
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
8
4,097,340.53
2,112,436.22
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
8
168,093.80
หนี้สูญ
7
320,309.00
3,549,554.11
หนี้สงสัยจะสูญ
7
917,935.53
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
7
(3,549,554.11)
กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 6
(430,722.18)
(498,200.68)
(238,993.90)
(126,361.47)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
(6,958,840.28)
(8,966,583.03) (5,231,802.02)
(7,113,745.36)
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
80,000.00
172,459.20
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
380,140.65
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
16
2,044,897.99
2,286,605.02
946,361.99
929,595.99
เงินปันผลรับ
(17,203,504.00) (10,211,525.00) (52,565,300.00) (39,927,690.00)
ดอกเบี้ยรับ
(16,737,492.06) (16,683,720.84) (14,103,402.28) (14,270,878.64)
ดอกเบี้ยจ่าย
244,373.63
661,292.34
							
434,746,674.85 387,061,172.36 300,129,244.83 259,826,676.80  
การเปลีย่ นแปลงในส่วนประกอบของทุนดำเนินงาน 			
สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
657,293.99
(6,617,381.12)
8,813,230.38
สินค้าคงเหลือ
11,100,973.69 (57,866,618.58) (7,525,432.10)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2,159,962.69
6,329,699.26
25,359.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
74,905.95
267,817.09
(30,145.00)
หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(4,428,504.14) 46,745,692.88 (34,963,829.59)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
709,842.21
(2,857,315.58)
(14,871.23)
เงินมัดจำและเงินประกันรับ
278,045.00
1,200,909.55
14,525.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
16
(2,823,749.00)
(972,425.00) (1,843,801.00)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
442,475,445.24 373,291,550.86 264,604,280.43
จ่ายดอกเบี้ย
(244,373.63)
(720,893.71)
จ่ายภาษีเงินได้
(16,840,371.50) (13,976,992.85) (12,081,404.81)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
425,390,700.11 358,593,664.30 252,522,875.62
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(14,873,746.56)
(32,062,577.16)
262,349.11
29,800.00  
29,100,443.43
(380,785.32)
1,201,049.55
(150,180.00)
242,953,029.85
(11,336,261.06)
231,616,768.79  

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
(92,798,092.56) (62,166,963.42) (61,641,836.51) (21,740,055.82)
เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
9
(71,661,230.25) (60,787,959.95) (52,201,230.25) (50,891,476.48)   
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
(73,000,000.00) (38,000,000.00) (40,000,000.00) (28,000,000.00)
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
73,000,000.00
40,000,000.00
เงินสดจ่ายซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(6,279.44)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
(35,426,418.24) (31,735,852.08) (12,284,570.37)
(7,373,671.34)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(90,200.00)
(28,500.00)
(90,200.00)
(28,500.00)
เงินมัดจำ-สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
(1,889,986.19)
(1,560,600.00) (1,070,222.19)
(1,521,600.00)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
3,674,414.96
443,465.51
494,228.04
46,269.25
รับเงินปันผล
17,203,504.00
10,211,525.00
52,565,300.00
39,927,690.00
รับดอกเบี้ย
16,720,384.78
17,286,385.29
14,115,529.25
14,519,475.69     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(237,273,902.94) (93,338,499.65) (100,113,002.03) (15,061,868.70)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 		
(30,608,786.00)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
(392,516.87)
(244,580.60)
(190,286.87)
(153,630.60)
จ่ายเงินปันผล
17.1
(191,400,070.00) (189,400,070.00) (180,000,000.00) (180,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(191,792,586.87) (220,253,436.60) (180,190,286.87) (180,153,630.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(3,675,789.70) 45,001,728.05 (27,780,413.28) 36,401,269.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
101,218,419.88
56,216,691.83
67,238,707.53
30,837,438.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 3.2 และ 5 97,542,630.18 101,218,419.88
39,458,294.25
67,238,707.53
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
7,957,869.75
5,019,440.05
(141,230.25)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
47,149,150.00
12,000,000.00
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
334,589.02
344,366.87
89,041.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,328,523.52
190,286.87

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 บริษทั ฯ ได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2501 และเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 และมีสาขาเป็นโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เลขที่ 179 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร และธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มครอบครัวจรัญวาศน์
2. เกณฑ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ออกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการ
ในงบการเงิน ตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำและนำเสนอตามกฎหมายโดยใช้หน่วยเงินตราไทยและจัดทำเป็นภาษาไทย โดยได้จดั ทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
ขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน
2.3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยดังนี้
						
						
บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด *
บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
บริษัท เลครัชดา จำกัด * (ถือหุ้นทางอ้อม)
บริษัท อีสท์พลาส จำกัด (ถือหุ้นทางอ้อม)

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
2561
2560
99.9970
99.9970
80.0000
80.0000
79.9990
79.9990
99.9970
99.9970
79.9990

79.9990

ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ายถังโลหะ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
จำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ขายเครื่องจักร อุปกรณ์ และให้บริการที่ปรึกษา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

* บริษัทย่อยที่ไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการค้าในงวดบัญชีนี้
บริษทั ย่อย หมายถึง กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน
ของกิจการนัน้ ซึง่ รวมถึงผลตอบแทนของกิจการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปลงทุนและมีความสามารถทีจ่ ะทำให้เกิดผลตอบแทนจากการมีอำนาจ
ควบคุมในกิจการนั้น
งบการเงินของบริษทั ย่อยได้ถกู นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีส่ นิ้ สุด
การควบคุม
ยอดคงค้างระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย รายการระหว่างกันทีม่ สี าระสำคัญ และเงินลงทุนของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยกับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยที่นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับบริษัทฯ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนาจควบคุมคือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ แสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี รวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ างบัญชี ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิบตั ิ การนำมาตรฐาน การตีความมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับใช้ในงวดบัญชีปจั จุบนั โดยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ำกับลูกค้า มาตรฐานฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยนำมาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
		

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้

ฉบับที่
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

		
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี

		

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประเมินว่าจะไม่มผี ลกระทบทีม่ สี าระสำคัญต่องบการเงินในปีทนี่ ำมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้
		

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่
ฉบับที่ 32

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

		

เรื่อง
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

เรื่อง
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ
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2.5 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้
และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินทีน่ ำเสนอนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ รวมถึงเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีไ่ ม่มขี อ้ จำกัดในการใช้ มีสภาพคล่องสูงพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นเงินสด
ในจำนวนทีท่ ราบได้ และมีความเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าไม่เป็นนัยสำคัญ เช่น มีระยะการจ่ายคืนได้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ฝาก
หรือลงทุน
3.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน ซึง่ ไม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีถ่ อื เป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้าแสดงด้วย
มูลค่ายุตธิ รรม (มูลค่ายุตธิ รรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ) การเปลีย่ นแปลงระหว่างราคาทุนกับมูลค่ายุตธิ รรม บันทึก
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนและตราสารทุนในความต้องการของตลาด ทีถ่ อื เป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
โดยใช้ราคาเสนอซือ้ ครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ งวดบัญชี  การเปลีย่ นแปลงระหว่างราคาทุนกับมูลค่า
ยุติธรรมบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่าย
เงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี และทีจ่ ะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุน ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลด
มูลค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน (ถ้ามี)
การคำนวณต้นทุน สำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไป หรือเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
3.4 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงตามมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คือจำนวนเงินตามใบแจ้งหนีห้ กั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญไว้เท่ากับจำนวนเงินโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีแ้ ต่ละราย ซึง่ กำหนดขึน้ จากฐานะการเงินของลูกหนี้
และจากการประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3.5 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจารณามูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องจ่ายเพื่อการขายสินค้า
ต้นทุนของสินค้าทีซ่ อื้ ประกอบด้วยราคาซือ้ รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ ทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ สินค้า ต้นทุนการผลิตของสินค้า
สำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยราคาทุนของสินค้าคำนวณดังนี้
สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
-  ต้นทุนการผลิต โดยวิธีถัวเฉลี่ย
วัตถุดิบและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
-  ราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
3.6 สัญญาเช่า
3.6.1 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนทัง้ หมด  หรือเกือบทัง้ หมดทีผ่ เู้ ป็นเจ้าของพึงได้รบั จากสินทรัพย์ได้โอนไปให้แก่
ผูเ้ ช่า ไม่วา่ ในทีส่ ดุ การโอนกรรมสิทธิจ์ ะเกิดขึน้ หรือไม่  จัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน  บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูส้ นิ ทรัพย์และ
หนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนเงินเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำ
ที่ต้องจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
และการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าจะตัดตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.6.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไม่ได้โอน
ไปให้แก่ผเู้ ช่า จัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รับรูจ้ ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสือ่ มราคาคำนวณ
โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งได้ประมาณไว้ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20 ปี
อาคารชุด
30 ปี
เครื่องตกแต่งอาคารชุด
5,10 ปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ จะจัดทำอย่างสม่ำเสมอโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่แตกต่างอย่าง
เป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่จะรับรูใ้ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูจ้ ำนวนสะสมไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
ภายใต้บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” และจะรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้ในกำไรหรือขาดทุน แต่ไม่เกินจำนวน
ที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และจะต้องนำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่
ไปรับรูใ้ นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในจำนวนทีไ่ ม่เกินยอดคงเหลือทีม่ อี ยูใ่ นบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ของสินทรัพย์รายการ
เดียวกันนัน้ โดยการรับรูส้ ว่ นทีล่ ดลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะมีผลทำให้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ทีส่ ะสมอยูใ่ นส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงไปด้วย
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ซึ่งประมาณไว้ ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
5 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5-12 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ต้นทุนทีป่ ระมาณในเบือ้ งต้นสำหรับการรือ้ การขนย้าย และการบูรณะสภาพพืน้ ทีท่ สี่ ร้างสินทรัพย์ ซึง่ เป็นภาระผูกพันของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย ถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยในการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อสัญญาเช่า ซึง่ เป็นผลให้คา่ ใช้จา่ ยนัน้ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะบันทึกเป็น
สินทรัพย์
การคำนวณค่าเสือ่ มราคาสำหรับส่วนประกอบของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ได้พจิ ารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมือ่ ส่วนประกอบ
แต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ให้มีการทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุน หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่าย
คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระยะเวลาที่คาดว่าจะได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณไว้ 5 ปี
บริษัทฯ บันทึกค่าตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด
การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ อันได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า โดยการด้อยค่าจะพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
หากมีราคาต่ำกว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณ
จากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
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3.11 หนี้สิน ประมาณการหนี้สิน และค่าใช้จ่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บันทึกหนีส้ นิ ประมาณการหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยไว้ในงบการเงิน เมือ่ บริษทั ฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือ
เป็นภาระผูกพันค่อนข้างแน่ อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ อาจทำให้บริษทั ฯ ต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนัน้ ในจำนวนเงิน
ที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกเงินปันผลค้างจ่าย เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว
3.12 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อ
โดยใช้จำนวนเงินตามใบกำกับสินค้า ส่วนลดและสินค้ารับคืน รวมทัง้ จำนวนรับคืนสินค้าทีเ่ กิดจากการประมาณการสินค้ารับคืน (ถ้ามี)
ได้แสดงหักออกจากยอดขาย
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ สามารถ ประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายได้จากการให้เช่า รับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อสิทธิการรับเงินปันผลได้มีการประกาศแล้ว
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามระยะเวลา
3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน ซึง่ มีกำหนดจ่ายชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิน้ งวดทีพ่ นักงานได้ให้บริการ รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
เมื่อเกิดรายการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงาน ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้อกี ส่วนหนึง่ เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย เงินที่จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบันทึกประมาณการหนีส้ นิ สำหรับผลประโยชน์ทตี่ อ้ งจ่ายให้กบั พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ที่คำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ ำหนดไว้ทเี่ กิดจากประมาณการหนีส้ นิ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในส่วนของ
กำไรหรือขาดทุน
3.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ กิดขึน้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ทีค่ งเหลืออยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ ผลต่าง
จากการแปลงค่าบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน       
3.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วข้องในการรวม
ธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่  ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือสามารถขอคืนได้ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด
ที่ต้องเสียภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดย คำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ กับมูลค่า
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางภาษีอากร
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทคี่ าดว่าจะได้รบั ผลประโยชน์จากยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีหรือจะต้องชำระยอดหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรูจ้ ำนวนภาษีเงินได้ทจ่ี ะต้องจ่ายในอนาคตซึง่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรูต้ อ่ เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่ากำไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับ
การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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3.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของจำนวน
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี
4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายการทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยพิจารณาความเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ได้แก่ การถือหุน้
ระหว่างกัน หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ หรือผู้บริหารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี้ความเกี่ยวข้องกันยังพิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการ
ทีส่ ามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอืน่ หรือสามารถใช้อทิ ธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบุคคล
หรือกิจการอื่น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของ
รายการดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ
4.1 ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด
บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
บริษัท เลครัชดา จำกัด
บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย  และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย  และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อยของ บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อยของ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด

4.2 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังนี้
รายการ
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินค้า
ขายวัตถุดิบ
ขายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลจ่าย
เงินชดเชยความเสียหาย

นโยบายการกำหนดราคา
ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามราคาตลาด, ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ตกลงร่วมกัน

4.3 ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี
								
						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
- บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้อื่น
- บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
- บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
- บริษัท เลค รัชดา จำกัด
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

53,491,875.72

63,214,885.70

34,186.50
-

12,037.50
-

53,491,875.72

63,214,885.70

2,728.50
481.50
321.00
37,717.50

2,086.50
481.50
802.50
15,408.00
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย
								
งบการเงินรวม
									
สัดส่วน
						
ประเภทธุรกิจ
ทุนชำระแล้ว ลงทุนร้อยละ
บริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด
ผลิตและจำหน่ายถังโลหะ
20,000,000.00
80.0000
บริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด
ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
70,000,000.00
79.9990
บริษทั ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด
จำหน่ายวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
20,000,000.00
99.9970
รายการตัดบัญชีระหว่างบริษทั ใหญ่กบั บริษทั ย่อย
สุทธิ

						
						
		 เงินลงทุนระยะยาว
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
(สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5)
รวม

2561

งบการเงินรวม

51,250,160.00
51,250,160.00

2560

51,250,160.00
51,250,160.00

หน่วย : บาท
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560
366,767,525.51 373,885,191.73
482,258,057.28

448,148,642.19

174,097,348.21 160,988,872.98
1,023,122,931.00 983,022,706.90
(1,023,122,931.00) (983,022,706.90)
-

   หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

-

หน่วย : บาท
								
งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2561
2560
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
		
ยอดคงเหลือต้นปี
24,000,000.00
24,000,000.00
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างปี
เงินให้กู้ยืมลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
24,000,000.00
24,000,000.00
บริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้ทำสัญญากูย้ มื เงิน ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่เป็น
MMR ต่อปี โดยชำระเป็นรายงวด 3 เดือน ในวงเงินจำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2557 เมื่อครบกำหนดแล้ว
ไม่มีการแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2561
2560
2561
2560
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
- บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
112,992.00
- บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
273,411.75
26,707.21
273,411.75
139,699.21
เจ้าหนี้อื่น
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
463,619.13
รวม
463,619.13
-
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้ทำสัญญากูย้ มื เงิน ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
เป็น MMR ต่อปี โดยชำระเป็นรายงวด 3 เดือน เป็นเงินกู้จำนวน 3 ล้านบาท จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และจำนวน 3 ล้านบาท จาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมทั้ง 2 จำนวน ครบกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมหากครบกำหนด
แล้วไม่มกี ารแจ้งเรียกชำระหรือขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาให้ถอื ว่าสัญญานีม้ ผี ลบังคับใช้ตอ่ ไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาดังกล่าว
จะครบกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2562 จึงได้จดั ประเภทรายการเป็นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีจ่ ะครบกำหนด
ภายในหนึ่งปี
4.4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ :
หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2561
2560
2561
2560
ซื้อวัตถุดิบ
713,930.00
864,086.89
ซื้อสินค้า
1,643,760.50
769,117.87
ขายสินค้า
327,214,753.94 270,206,068.34
31,950.00
3,781,411.68
ดอกเบี้ยรับ
972,000.00
963,123.29
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
45,599,930.00 37,599,930.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
406,500.00
415,200.00
รายได้อื่น
921,924.37
ดอกเบี้ยจ่าย
121,500.00
120,390.42
เงินปันผลจ่าย
700,000.00
700,000.00
เงินชดเชยความเสียหาย
3,786,107.89
587,126.00
4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ :
						
						
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินรวม
2561
2560
36,231,308.00 31,694,781.00

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
						
						
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวม

งบการเงินรวม

2561
502,512.63
9,402,051.47

2560
484,069.16
8,981,960.97

68,918,778.77
18,719,287.31
97,542,630.18

73,427,137.27
18,325,252.48
101,218,419.88
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
32,815,690.00 28,583,832.00
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
160,000.00
160,000.00
9,402,051.47
5,462,168.09
23,471,899.51
6,424,343.27
39,458,294.25

49,702,872.86
11,913,666.58
67,238,707.53

6. เงินลงทุนชั่วคราว
								
						
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่วยลงทุน-ราคาทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
                 
เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจำ
(อัตราดอกเบี้ย 1.50%-3.40% ต่อปี)
เงินฝากประจำ 3-12 เดือน
เงินฝากประจำระยะยาวที่จะครบ         
   กำหนดภายใน 1 ปี
                 รวม
								
						
รายการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เพื่อค้า มีดังนี้:
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อ
จำหน่าย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี

2561

งบการเงินรวม

2560

692,125,133.52
430,722.18
692,555,855.70

568,870,000.00
498,200.68
569,368,200.68

30,000,000.00

53,000,000.00

52,000,000.00
774,555,855.70

622,368,200.68

2561

งบการเงินรวม

2560

ลูกหนี้อื่น

               รวม

490,000,000.00
238,993.90
490,238,993.90
52,000,000.00
542,238,993.90

423,000,000.00
126,361.47
423,126,361.47
423,126,361.47

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

569,368,200.68 484,736,453.55 423,126,361.47 366,146,198.82
1,593,423,000.00 1,419,680,000.00 809,500,000.00 904,200,000.00
(1,470,294,227.95) (1,335,518,198.98) (742,626,361.47) (847,346,198.82)
58,882.97
469,946.11
238,993.90
126,361.47
692,555,855.70 569,368,200.68 490,238,993.90 423,126,361.47

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
							
								
ลูกหนี้การค้า
-  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)
-  บริษัทอื่น
ในประเทศ
ต่างประเทศ
               
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

งบการเงินรวม

2560

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

53,491,875.72

63,214,885.70

34,186.50

12,037.50

259,531,099.23
1,810,389.53
314,833,364.48
2,863,664.76
311,969,699.72
4,576,190.24
316,545,889.96

250,685,456.48
3,012,134.64
316,912,476.82
2,863,664.76
314,048,812.06
3,376,244.32
317,425,056.38

147,983,421.01
148,017,607.51
148,017,607.51
1,995,584.51
150,013,192.02

156,842,425.95
156,854,463.45
156,854,463.45
1,879,378.71
158,733,842.16
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ลูกหนี้การค้าแยกตามระยะเวลา
ที่ค้างชำระหนี้ได้ดังนี้
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
    ไม่เกิน 3 เดือน
   เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน
    เกินกว่า 12 เดือน
               รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
หนี้สูญ

2561

งบการเงินรวม

2560

249,747,860.13

242,862,569.96

114,749,316.01

119,720,303.96

62,216,446.07
5,393.52
2,863,664.76
314,833,364.48
2,863,664.76
311,969,699.72
320,309.00

70,984,158.21
196,927.08
5,156.81
2,863,664.76
316,912,476.82
2,863,664.76
314,048,812.06
917,935.53
3,549,554.11
3,549,554.11

33,268,291.50
148,017,607.51
148,017,607.51
-

37,134,159.49
156,854,463.45
156,854,463.45
-

8. สินค้าคงเหลือ
							
								
สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุใช้สิ้นเปลือง
อะไหล่
                 รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
สุทธิ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
สินค้าตัดบัญชี

งบการเงินรวม

2561
29,551,766.24
16,613,472.19
184,643,026.34
4,067,258.21
7,531,470.01
242,406,992.99
168,093.80
3,946,598.72
238,292,300.47
168,093.80
3,946,598.72
150,741.81

2560
30,495,812.16
12,008,519.83
200,001,580.41
4,254,804.50
6,897,991.59
253,658,708.49
253,658,708.49
2,112,436.22

9. เงินลงทุนเผื่อขาย
							
								
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน-ราคาทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รวม
รายการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เผื่อขาย มีดังนี้:
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

งบการเงินรวม

2560

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
10,388,386.45
9,531,527.96
15,928,954.48 11,816,230.59
88,132,084.63 85,688,975.37
798,621.09
685,880.63
115,248,046.65 107,722,614.55
115,248,046.65 107,722,614.55
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

231,939,476.45
54,825,123.55
286,764,600.00

160,278,246.20
46,867,253.80
207,145,500.00

133,681,059.12
1,298,940.88
134,980,000.00

81,479,828.87
1,440,171.13
82,920,000.00

207,145,500.00
71,661,230.25
7,957,869.75
286,764,600.00

141,338,100.00
60,787,959.95
5,019,440.05
207,145,500.00

82,920,000.00
52,201,230.25
(141,230.25)
134,980,000.00

29,700,000.00
50,891,476.48
2,328,523.52
82,920,000.00
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
								
							
สัดส่วนการ
						
ทุนชำระแล้ว ลงทุนร้อยละ
บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จำกัด 20,000,000.00
99.9970
บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
20,000,000.00
80.0000
บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
70,000,000.00
79.9990
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
วิธีราคาทุน
เงินปันผล
18,221,666.70
16,000,000.00 40,000,000.00
59,849,300.00 5,599,930.00
94,070,966.70 45,599,930.00

11. เงินลงทุนระยะยาว
							
								
เงินฝากธนาคาร-ประเภทฝากประจำ

2561

งบการเงินรวม

2560

    (อัตราดอกเบี้ย 1.65% - 3.60% ต่อปี)				

เงินฝากประจำระยะยาว
เงินฝากประจำระยะยาวที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี

  

หน่วย : บาท
2560

วิธีราคาทุน
เงินปันผล
18,221,666.70               16,000,000.00 32,000,000.00
59,849,300.00 5,599,930.00
94,070,966.70 37,599,930.00

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

97,000,000.00
(52,000,000.00)
45,000,000.00
51,250,160.00

54,000,000.00
54,000,000.00
51,250,160.00

72,000,000.00
(52,000,000.00)
20,000,000.00
-

52,000,000.00
52,000,000.00
-

(อัตราดอกเบี้ย 2.86% - 5.50% ต่อปี)

245,209,701.28

215,314,408.49

185,209,701.28

165,314,408.49

(อัตราดอกเบี้ย 4.65% และ 5.10% ต่อปี)

70,000,000.00
411,459,861.28

70,000,000.00
390,564,568.49

70,000,000.00
275,209,701.28

70,000,000.00
287,314,408.49

เงินลงทุนระยะยาว-กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
- หุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 - ปี 2569
- ตราสารด้อยสิทธิ ครบกำหนดไถ่ถอนปี  2568
รวม

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
							
งบการเงินรวม
							
2560
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
								
เพิ่ม
จำหน่าย
รายการโอน
		 ราคาทุน					
ที่ดิน
14,099,903.19
อาคารและส่วนปรับปรุง  
18,989,699.31
อาคารชุดสำนักงาน
385,412,417.01
เครือ่ งใช้และเครือ่ งตกแต่งอาคารชุด
13,934,520.75
6,279.44
รวม
432,436,540.26
6,279.44
		 ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุง
17,636,059.76
195,541.45
อาคารชุดสำนักงาน
309,597,959.23
6,158,271.71
เครือ่ งใช้และเครือ่ งตกแต่งอาคารชุด
13,932,183.93
3,431.58
รวม
341,166,202.92
6,357,244.74
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน-สุทธิ
91,270,337.34
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หน่วย : บาท
2561
14,099,903.19
18,989,699.31
385,412,417.01
13,940,800.19
432,442,819.70
17,831,601.21
315,756,230.94
13,935,615.51
347,523,447.66
84,919,372.04

		
					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
2560
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
								
เพิ่ม
จำหน่าย
รายการโอน
		 ราคาทุน					
ที่ดิน
14,099,903.19
อาคารและส่วนปรับปรุง
18,989,699.31
อาคารชุดสำนักงาน
380,004,322.13
เครือ่ งใช้และเครือ่ งตกแต่งอาคารชุด
13,895,506.35
รวม
426,989,430.98
		 ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุง
17,636,059.76
195,541.45
อาคารชุดสำนักงาน
308,263,891.27
5,665,472.46
เครือ่ งใช้และเครือ่ งตกแต่งอาคารชุด
13,895,475.35
รวม
339,795,426.38
5,861,013.91
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน-สุทธิ
87,194,004.60

หน่วย : บาท
2561
14,099,903.19
18,989,699.31
380,004,322.13
13,895,506.35
426,989,430.98
17,831,601.21
313,929,363.73
13,895,475.35
345,656,440.29
81,332,990.69

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมรวมจำนวน 1,727.04 ล้านบาท (2560: 1,440.07 ล้านบาท)
ประกอบด้วยราคาที่ดิน จำนวน 734.86 ล้านบาท และอาคารชุดสำนักงาน จำนวน 992.18 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
							
							
2560
								

งบการเงินรวม
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
เพิ่ม
จำหน่าย
รายการโอน

			 ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่					
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม
99,212,000.00
ที่ดิน-ราคาที่ตีเพิ่ม
197,229,200.00
47,149,150.00
296,441,200.00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
6,490,949.00
อาคารและส่วนปรับปรุง
279,055,613.23
5,000,000.00
2,000,000.00
เครื่องจักรและอุปกรณ์
1,375,993,354.12
26,239,771.98
5,489,348.20
3,975,547.01
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้
23,805,663.95
1,415,656.33
1,891,693.79
ยานพาหนะ
82,692,369.56
4,484,018.70
2,494,560.75
   รวม
2,064,479,149.86
84,288,597.01
11,875,602.74
3,975,547.01
			 ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
2,085,947.00
อาคารและส่วนปรับปรุง
134,367,053.32
9,681,782.06
1,304,539.51
เครื่องจักรและอุปกรณ์
932,784,769.38
83,615,421.19
2,608,446.48
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้
20,601,396.13
1,360,240.19
1,872,936.98
ยานพาหนะ
55,017,336.10
6,174,978.84
2,494,557.75
1,144,856,501.93
100,832,422.28
8,280,480.72
สุทธิ
919,622,647.93
สินทรัพย์ระหว่างทำ
3,950,047.01
3,745,299.49
(4,055,547.01)
รวม
923,572,694.94
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หน่วย : บาท
2561
99,212,000.00
244,378,350.00
343,590,350.00
6,490,949.00
282,055,613.23
1,400,719,324.91
23,329,626.49
84,681,827.51
2,140,867,691.14
2,085,947.00
142,744,295.87
1,013,791,744.09
20,088,699.34
58,697,757.19
1,237,408,443.49
903,459,247.65
3,639,799.49
907,099,047.14

		
					
							
2560
								

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
เพิ่ม
จำหน่าย
รายการโอน

			 ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่					
ที่ดิน-ราคาทุนเดิม
48,000,000.00
ที่ดิน-ราคาที่ตีเพิ่ม
50,400,000.00
12,000,000.00
98,400,000.00
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
4,405,000.00
อาคารและส่วนปรับปรุง
151,040,824.64
เครื่องจักรและอุปกรณ์
318,313,015.26
7,192,741.60
1,626,200.00
223,483.20
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้
13,442,828.88
1,320,911.46
1,593,559.73
ยานพาหนะ
38,709,789.38
4,484,018.70
894,000.00
   รวม
624,311,458.16
24,997,671.76
4,113,759.73
223,483.20
		
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุง
49,208,141.64
5,469,557.85
เครื่องจักรและอุปกรณ์
206,178,158.31
20,434,624.40
1,600,966.43
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้
11,654,803.28
768,672.32
1,578,634.68
ยานพาหนะ
18,300,846.93
3,811,052.98
893,999.00
   รวม
285,341,950.16
30,483,907.55
4,073,600.11
สุทธิ
338,969,508.00
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
223,483.20
891,714.98
(223,483.20)
   รวม
339,192,991.20

หน่วย : บาท
2561
48,000,000.00
62,400,000.00
110,400,000.0
4,405,000.00
151,040,824.64
324,103,040.06
13,170,180.61
42,299,808.08
645,418,853.39
54,677,699.49
225,011,816.28
10,844,840.92
21,217,900.91
311,752,257.60
333,666,595.79
891,714.98
334,558,310.77

13.1 ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้นำไปจดจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 28.2)
13.2 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ทบทวนราคาทีด่ นิ และทำการประเมินราคาทีด่ นิ ใหม่ทงั้ หมดโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เพือ่ หามูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บันทึก
มูลค่าส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการตีราคาใหม่จำนวน 47.15 ล้านบาท  ในงบการเงินรวม และจำนวน 12 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาที่ดินสุทธิจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบการเงินรวม จำนวน 37.72 ล้านบาท และจำนวน
9.60 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
13.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วใน
งบการเงินรวม จำนวน 606.92 ล้านบาท (2560: 590.68 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 64.33 ล้านบาท (2560:
64.89 ล้านบาท)
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
					
งบการเงินรวม
					
2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
		 ทุนสินทรัพย์				
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1,657,540.00
90,200.00
421,200.00
		 ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1,625,649.57
19,855.75
421,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
31,890.43
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หน่วย : บาท
2561
1,326,540.00
1,224,305.32
102,234.68

					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
		 ทุนสินทรัพย์				
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1,272,600.00
90,200.00
421,200.00
		 ค่าตัดจำหน่ายสะสม 			
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1,244,896.62
18,056.30
421,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
27,703.38
15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
							
								
เจ้าหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)
- บริษัทอื่น
ในประเทศ
ต่างประเทศ
เจ้าหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.3)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม

2561

งบการเงินรวม

-

841,752.92
99,847.08

273,411.75

139,699.21

133,113,853.25
1,247,404.91
134,361,258.16

24,547,881.47
2,475,985.16
27,297,278.38

61,173,853.21
61,313,552.42

463,619.13
14,768,536.26
574,387.83
15,806,543.22
147,398,321.59

17,145,338.31
398,404.45
17,543,742.76
151,905,000.92

2,570,794.97
1,652.00
2,572,446.97
29,869,725.35

3,647,932.34
3,647,932.34
64,961,484.76

งบการเงินรวม

2561
22,259,565.02
1,477,991.97
566,906.02
(2,823,749.00)
21,480,714.01

2560
20,945,385.00
1,683,843.01
602,762.01
(972,425.00)
22,259,565.02

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ :
							
								
รับรู้ในกำไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

941,600.00

128,611,605.72
2,980,172.65
131,591,778.37

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน แสดงได้ดังนี้
							
								
ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่าย
ยอดคงเหลือปลายปี

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

-

หน่วย : บาท

2561

งบการเงินรวม

1,477,991.97
566,906.02
2,044,897.99
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2560

1,683,843.01
602,762.01
2,286,605.02

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
11,724,474.99 10,945,059.00
663,881.97
661,291.99
282,480.02
268,304.00
(1,843,801.00)
(150,180.00)
10,827,035.98 11,724,474.99
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
663,881.97
282,480.02
946,361.99

661,291.99
268,304.00
929,595.99

ข้อสมมติฐานหลักจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่รายงาน ประกอบด้วย

อัตราร้อยละต่อปี
							
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2561
2560
2561
2560
อัตราคิดลด
2.31-2.62
2.31-2.62
2.31-2.56
2.31-2.56
อัตราการขึ้นเงินเดือน
5.45-6.04
5.45-6.04
5.45-6.04
5.45-6.04
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(ผันแปรตามช่วงอายุพนักงาน)
0-43
0-43
0-43
0-43
อัตราการเสียชีวิต : อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2551
(การเปลี่ยนแปลงอัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 ไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอย่างมี
สาระสำคัญ)
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 และ 2560 มีดังนี้ :
หน่วย : ล้านบาท
							
งบการเงินรวม
							
2561
2560
								
เพิ่มขึ้นร้อยละ0.50 ลดลงร้อยละ 0.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ0.50 ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราคิดลด
(0.94)
1.01
(0.92)
0.99
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1.18
(1.11)
1.05
(0.99)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(1.12)
1.20
(1.02)
1.10
							
							
								
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

2561
2560
เพิ่มขึ้นร้อยละ0.50 ลดลงร้อยละ 0.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ0.50 ลดลงร้อยละ 0.50
(0.39)
0.41
(0.40)
0.43
0.51
(0.48)
0.47
(0.44)
(0.46)
0.49
(0.42)
0.44

การเปลี่ยนแปลงเงินชดเชยให้ออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่เพือ่ แก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับเดิม  โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดให้ลกู จ้างได้รบั เงินชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างให้ออกจากงาน โดยลูกจ้างทีท่ ำงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งปัจจุบันลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชยสูงสุดจากค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 300 วัน
ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการเพิม่ ขึน้ ประมาณ 7.69 ล้านบาท และ 3.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรับรูภ้ าระหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งเป็นต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในปีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้
17. ส่วนทุน
17.1 เงินปันผลจ่าย
ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท
ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2560 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท
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17.2 สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี [ภายหลังสุทธิจากยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)] จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เงินสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
17.3 การบริหารส่วนทุน
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ กำหนดในการรักษาระดับทุนจากบุคคลภายนอก บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารส่วนทุนเพือ่ รักษาความสามารถในการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานใน
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรในแต่ละงวดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันสิน้ งวดบัญชี อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของงบการเงินรวม เท่ากับ : 0.10:1.00 (2560: 0.11:1.00) และงบการเงินเฉพาะ
เท่ากับ : 0.05:1.00 (2560: 0.08:1.00)
18. รายได้อื่น
							
								
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
   รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
17,203,504.00 11,585,125.00
16,737,492.06 16,694,440.93
11,611,807.90 13,867,471.93
45,552,803.96 42,147,037.86

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
52,565,300.00 41,301,290.00
14,103,402.28 14,270,878.64
6,483,434.73
8,198,635.20
73,152,137.01 63,770,803.84

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-6 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
ในอัตราร้อยละ 3-6
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็นจำนวน 3.02 ล้านบาท (2560: 3.06 ล้านบาท)
และเฉพาะบริษัทฯ มีจำนวน 1.45 ล้านบาท (2560: 1.44 ล้านบาท)
20. ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะ

หน่วย : บาท
							
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2561
2560
2561
2560
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
(3,660,906.44)
(387,724.76) (4,969,582.38) (2,455,954.42)
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
1,159,743,404.75 1,164,589,058.61 630,812,768.19 705,432,797.08
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร*
36,231,308.00
31,694,781.00
32,815,690.00
28,583,832.00
ค่าใช้จา่ ยพนักงาน
136,900,116.40 146,164,832.31
43,539,716.43
45,903,914.78
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำหน่าย
107,209,522.77 110,492,451.98
36,362,977.76
39,828,363.77
ต้นทุนทางการเงิน
244,373.63
661,292.34
อืน่ ๆ
267,542,146.73 280,219,105.98
72,389,534.31
82,864,458.04
   รวม
1,704,209,965.84 1,733,433,797.46 810,951,104.31 900,157,411.25
		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร*
								
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
3,878,408.00
2,338,811.00
32,352,900.00 29,355,970.00
36,231,308.00 31,694,781.00
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,481,440.00
1,942,900.00
29,334,250.00 26,640,932.00
32,815,690.00 28,583,832.00

21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไรทางภาษีที่จะต้องเสียตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้ :
หน่วย : บาท
							
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2561
2560
2561
2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 			
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
16,608,137.03 15,264,829.97 10,810,206.75 12,301,867.32
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
  
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
(3,232,237.45) (3,497,832.67)
(945,090.11) (2,352,872.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
13,375,899.58 11,766,997.30
9,865,116.64
9,948,995.32
รายการกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทแี่ ท้จริงถัวเฉลีย่ กับอัตราภาษีทใี่ ช้ สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แสดง
ได้ดังนี้ :
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
					
อัตราภาษี
2561
อัตราภาษี
2560
					
(ร้อยละ)		
(ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
361,618,321.75
306,864,532.85
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
20
72,323,664.35
20
61,372,906.57
ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยที่ไม่ได้รับรู้เป็น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
10,792,419.56
6,824,204.18
ผลกระทบทางภาษี:
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
6,760,962.29
7,280,601.60
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
(15,102,242.34)
(12,681,088.91)
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
(67,261,792.97)
(55,026,919.61)
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม
9,095,126.14
7,495,126.14
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
16,608,137.03
15,264,829.97
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(3,232,237.45)
(3,497,832.67)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3
13,375,899.58
4
11,766,997.30
					
					
					
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษี :
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
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หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2561
อัตราภาษี
2560
(ร้อยละ)		
(ร้อยละ)
335,440,156.17
280,419,479.50
20
67,088,031.23
20
56,083,895.90
2,966,074.64
(12,507,877.45)
(46,736,021.67)
10,810,206.75
3

(945,090.11)
9,865,116.64

3,597,377.37
(10,149,742.39)
(37,229,663.56)
12,301,867.32
3

(2,352,872.00)
9,948,995.32

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ
พ.ศ. 2560 มีดังนี้
หน่วย : บาท
		
งบการเงินรวม
			
2561			
2560		
		
จำนวนก่อน
รายได้
จำนวนสุทธิ จำนวนก่อน
รายได้
จำนวนสุทธิ
		
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
จากภาษี
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
จากภาษี
			
ภาษี			
ภาษี		
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
47,149,150.00 (9,429,830.00) 37,719,320.00
กำไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 7,957,869.75 (1,591,573.95) 6,366,295.80 5,019,440.05 (1,003,888.02) 4,015,552.03
    รวม
55,107,019.75 (11,021,403.95) 44,085,615.80 5,019,440.05 (1,003,888.02) 4,015,552.03
		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2561			
		
จำนวนก่อน
รายได้
จำนวนสุทธิ จำนวนก่อน
		
ภาษี
(ค่าใช้จ่าย)
จากภาษี
ภาษี
			
ภาษี			
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
12,000,000.00 (2,400,000.00) 9,600,000.00
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
(141,230.25)
28,246.05 (112,984.20) 2,328,523.52
    รวม
11,858,769.75 (2,371,753.95) 9,487,015.80 2,328,523.52

หน่วย : บาท
2560		
รายได้
จำนวนสุทธิ
(ค่าใช้จ่าย)
จากภาษี
ภาษี		
(465,704.71) 1,862,818.81
(465,704.71) 1,862,818.81

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
							
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้า
822,938.50
เงินมัดจำ
1,453,777.68
1,329,612.68
1,334,155.68
1,241,886.68
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
572,732.95
572,732.95
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
131,503.80
171,503.80
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
4,296,142.81
4,451,913.02
2,165,407.20
2,344,895.00
รวม
7,277,095.74
6,525,762.45
3,499,562.88
3,586,781.68
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์
14,473,593.51
16,954,497.67
11,125,060.77
12,157,369.68
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
48,875,670.00
39,445,840.00
12,480,000.00
10,080,000.00
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
10,965,024.72
9,373,450.77
259,788.18
288,034.23
รวม
74,314,288.23
65,773,788.44
23,864,848.95
22,525,403.91
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี–สุทธิ
67,037,192.49
59,248,025.99
20,365,286.07
18,938,622.23
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22. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ
ที่ออกจำหน่ายในระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้ :
หน่วย : บาท
							
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
								
2561
2560
2561
2560
กำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (บาท)
335,992,484.44 283,811,075.19 325,575,039.53 270,470,484.18
จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
2.24
1.89
2.17
1.80
				
23. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ :
							
								
ค่าเสือ่ มราคา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าตัดจำหน่าย
รวม

2561

งบการเงินรวม

2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

6,161,703.29
195,541.45

6,161,752.12
195,541.45

5,665,472.46
195,541.45

5,665,470.72
195,541.45

88,735,088.22
12,097,334.06
19,855.75
107,209,522.77

93,597,013.85
10,526,050.83
12,093.73
110,492,451.98

25,946,832.32
4,537,075.23
18,056.30
36,362,977.76

29,501,415.49
4,464,084.83
1,851.28
39,828,363.77

24. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยระบุส่วนงานดำเนินงานโดยอ้างอิงจากการรายงานภายในซึ่งจะถูกสอบทาน
โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ดูใบแนบ 1-2)
25. การส่งเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
25.1 บริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1172(2)/2555 เมือ่ วันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในการผลิตภาชนะบรรจุสงิ่ ของทีท่ ำจากโลหะ โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำหรับกำไรสุทธิทไี่ ด้จากการ
ประกอบกิจการ มีกำหนดระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม บริษทั ฯ เริม่ มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
25.2 บริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1802(5)/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554 ในการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทัง้ ชิน้ ส่วนโลหะ โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำหรับกำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบ
กิจการ มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
พ.ศ. 2561
25.3 บริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1287(5)/2554 ลงวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2554 ในกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ โดยสำนักงานใหญ่
จังหวัดปทุมธานี เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการผลิตขวดพลาสติกและแผ่นพลาสติกลูกฟูก เมื่อวันที่ 19 และ 22 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2554 ตามลำดับ และที่สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการผลิตขวดพลาสติก เมื่อวันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2555
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บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก้ไขเงือ่ นไขทีต่ งั้ โรงงานจากเดิมทีต่ งั้ ในท้องทีจ่ งั หวัดปทุมธานีและจังหวัด
สุราษฎร์ธานีเป็นในท้องที่จังหวัดปทุมธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
25.4 บริษัท อีสท์พลาส จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตขวดพลาสติก (PET)
ประเภทกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ มีกำหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตขวดพลาสติก (PET) ประเภท
กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำหรับกำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการ มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตขวดพลาสติก (PET) ประเภท
กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำหรับกำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการ มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน		
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
รายได้จากการขายในประเทศ
1,740,536
1,826,374
179,577
76,586
1,920,113
1,902,960
รายได้จากการขายต่างประเทศ
28,193
25,816
6,818
7,195
35,011
33,011
        รวม
1,768,729
1,852,190
186,395
83,781
1,955,124
1,935,971

รายได้จากการขายในประเทศ
        รวม

ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม
2561
2560
1,001,885
1,041,222
1,001,885
1,041,222

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
2561
2560
10,167
17,097
10,167
17,097

หน่วย : พันบาท
รวม

2561
1,012,052
1,012,052

2560
1,058,319
1,058,319

การแบ่งรายการส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย คำนวณกำไรขาดทุน สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
โดยคำนวณแยกตามรายการที่สามารถระบุได้ สำหรับรายการที่ไม่สามารถระบุได้ บริษัทฯ คำนวณโดยแบ่งตามอัตราส่วนของรายได้ของ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
26. เครื่องมือทางการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดวงเงินสินเชือ่ และให้สนิ เชือ่ อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย
ทีจ่ ะทำธุรกรรมกับผูค้ า้ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ และได้รบั หลักประกันทีเ่ พียงพอเพือ่ ลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได้
สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถือเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำคัญ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีส่ ามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และในอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือในวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ถ้าวันที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน
ซึ่งแยกได้ดังนี้ :
หน่วย : ล้านบาท
		
งบการเงินรวม
		
2561
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
รวม
		
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
อัตรา
		
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
68.92
28.62
97.54
เงินลงทุนชั่วคราว
82.00
692.55
774.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
316.54
316.54
เงินลงทุนเผื่อขาย
286.76
286.76
เงินลงทุนระยะยาว
240.21
120.00
51.25
411.46
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
147.40
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภายใน 1 ปี

-

-

-

6.00

147.40

-

6.00
หน่วย : ล้านบาท

		
งบการเงินรวม
		
2560
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
		
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
อัตรา
		
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
73.43
27.79
เงินลงทุนชั่วคราว
53.00
569.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
317.42
เงินลงทุนเผื่อขาย
207.14
เงินลงทุนระยะยาว
219.31
120.00
51.25
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
151.90
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
6.00
-
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รวม

101.22
622.36
317.42
207.14
390.56
151.90
6.00

หน่วย : ล้านบาท

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2561
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
		
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
อัตรา
		
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
23.47
15.99
เงินลงทุนชั่วคราว
52.00
490.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
150.01
เงินลงทุนเผื่อขาย
134.98
เงินลงทุนระยะยาว
155.21
120.00
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
24.00
-

รวม

39.46
542.24
150.01
134.98
275.21
24.00

หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
29.87

29.87
หน่วย : ล้านบาท

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2560
		
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
		
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
อัตรา
		
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
49.70
17.54
เงินลงทุนชั่วคราว
423.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
158.73
เงินลงทุนเผื่อขาย
82.92
เงินลงทุนระยะยาว
167.31
120.00
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
24.00
-

รวม

67.24
423.13
158.73
82.92
287.31
24.00

หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
64.96

64.96

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทย่อย 2 แห่งมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีดังนี้ :
		
สกุลเงิน
งบการเงินรวม		
				
			
2561
2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ         56,075.60          92,639.45
หนี้สินทางการเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
3,446.53
37,090.25
ยูโร
13,449.16
438.37
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อัตราแลกเปลี่ยน

(บาท : หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

2561
32.2848
32.6148
37.4884

2560
    32.5146
32.8472
39.3938

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบกำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนี  ้ เงินให้
กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
27. การวัดมูลค่ายุติธรรม
27.1 มูลค่ายุติธรรมจำแนกตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นระดับ 1 ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือ
โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ซึง่ ไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 มีดังนี้ :
หน่วย : ล้านบาท
					
งบการเงินรวม
					
2561
					
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
รวม
		 สินทรัพย์				
เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วยลงทุน
           692.56
692.56
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
286.76
286.76
รวมสินทรัพย์
286.76
692.56
979.32
					
งบการเงินรวม
					
2560
					
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
		 สินทรัพย์				
เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วยลงทุน                                          569.37
          เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
207.14                        รวมสินทรัพย์
207.14
569.37
         					
					
					
ข้อมูลระดับ 1
		 สินทรัพย์				
เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วยลงทุน
                        เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
134.98
รวมสินทรัพย์
134.98

- 78 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3

หน่วย : ล้านบาท
รวม
569.37
207.14
776.51
หน่วย : ล้านบาท
รวม

490.24

-

490.24

490.24

-

134.98
625.22

					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2560
					
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
		 สินทรัพย์				
เงินลงทุนชั่วคราว
หน่วยลงทุน
                                    423.13
         เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
82.92                        รวมสินทรัพย์
82.92
423.13
         -

หน่วย : ล้านบาท
รวม
423.13
82.92
506.05

ในระหว่างงวดบัญชี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
27.2 วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันและการเปิดแอลซี
					
							
งบการเงินรวม
								
2561
2560
แอลซีที่ยังใช้ไม่หมด
(USD)
149,976.00
118,451.25
หนังสือค้ำประกัน
  (ล้านบาท)
16.21
26.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
75,916.00
81,361.00
6.20
14.91

28.2 ภาระผูกพันตามสัญญาสินเชื่อ
บริษทั ถังโลหะสงขลา จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้จดจำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และเครือ่ งจักรบางส่วนเป็นหลักทรัพย์คำ้ ประกันภาระ
หนีส้ นิ ต่างๆ กับสถาบันการเงิน ในวงเงิน 48 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 บริษทั ฯ ได้ดำเนินการขอลดวงเงินสินเชือ่ จากจำนวน 48 ล้านบาท
เป็น 25 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
บริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้จดจำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์คำ้ ประกันภาระหนีส้ นิ ต่างๆ กับสถาบันการเงิน
ในวงเงิน 90 ล้านบาท
บริษัท อีสท์พลาส จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภาระหนี้สินต่างๆ
กับสถาบันการเงิน ในวงเงิน 3 ล้านบาท
บริษทั เดอะ เพ็ท จำกัด (บริษทั ย่อย) และบริษทั อีสท์พลาส จำกัด (บริษทั ย่อยทางอ้อม) ได้รว่ มกันทำสัญญาสินเชือ่ ตัว๋ เงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ ในปีพ.ศ. 2559 ในวงเงิน 60 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ MMR ต่อปี  มรี ะยะเวลาในการเบิกใช้วงเงินภายใน 10 ปี และได้มกี ารจดทะเบียน
จำนองเครื่องจักรบางส่วนของบริษัท อีสท์พลาส จำกัด เป็นหลักประกันตามสัญญาสินเชื่อข้างต้น
28.3 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด (บริษัทย่อย) มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อทรัพย์สิน จำนวน USD 27,900
29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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ใบแนบ 1

24. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ :
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2561
		
ส่วนงานผลิต ส่วนงานผลิต ส่วนงาน
อื่นๆ
รายการ
รวม
		
และ
และจำหน่าย
ให้เช่า		
ตัดบัญชี
		
จำหน่ายถัง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
			
พลาสติก					
รายได้จากการขายและบริการ
1,211,050  
808,273  
70,661               -    (69,709) 2,020,275  
ต้นทุนขายและบริการ
868,412  
736,484  
22,526                (72,215) 1,555,207  
กำไรขั้นต้น
342,638  
71,789  
48,135                -   
2,506  
465,068  
รายได้อื่น
              -   
  -   
-   
55,829  
(10,277)
45,552  
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
342,638  
71,789  
48,135  
55,829  
(7,771)
510,620  
ค่าใช้จ่ายในการขาย
42,527  
17,962  
-   
-   
(76)
60,413  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
40,872  
39,186  
8,491  
288  
(492)
88,345       
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
259,239  
14,641  
39,644  
55,541  
(7,203)
361,862       
ต้นทุนทางการเงิน
-   
-   
-   
7,571  
(7,327)
244     
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
259,239  
14,641  
39,644  
47,970  
124  
361,618    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
13,376    
กำไรสำหรับปี
348,242   
						

สินทรัพย์เพื่อใช้ดำเนินงานรวม

992,018    
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2560
		
ส่วนงานผลิต ส่วนงานผลิต ส่วนงาน
อื่นๆ
รายการ
รวม
		
และ
และจำหน่าย
ให้เช่า		
ตัดบัญชี
		
จำหน่ายถัง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
			
พลาสติก					
รายได้จากการขายและบริการ
1,244,883  
767,488  
67,125  
-    (81,346) 1,998,150  
ต้นทุนขายและบริการ
947,280  
696,924  
21,660  
-    (81,357) 1,584,507  
กำไรขั้นต้น
297,603  
70,564  
45,465  
-   
11  
413,643  
รายได้อื่น
-   
-   
-   
50,106  
(7,959)
42,147  
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
297,603  
70,564  
45,465  
50,106  
(7,948)
455,790  
ค่าใช้จ่ายในการขาย
48,623  
26,080  
1  
-   
(69)
74,635  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
36,380  
30,549  
6,860  
292  
(451)
73,630     
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
212,600  
13,935  
38,604  
49,814  
(7,428)
307,525     
ต้นทุนทางการเงิน
-   
-   
-   
8,212  
(7,551)
661  
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
212,600  
13,935  
38,604  
41,602  
123  
306,864    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
11,767   
กำไรสำหรับปี
295,097  
						
		

สินทรัพย์เพื่อใช้ดำเนินงานรวม
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1,014,843     

ใบแนบ 2

24. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ)
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานของบริษทั อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)  และบริษทั ย่อย สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ :
			
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ส่วนงานผลิต
ส่วนงานให้เช่า
อื่นๆ
รวม
และจำหน่ายถัง
และบริการ		
รายได้จากการขายและบริการ
1,012,051  
61,188
-   
1,073,239  
ต้นทุนขายและบริการ
718,742  
16,824  
-   
735,566  
กำไรขั้นต้น
293,309  
44,364  
-   
337,673  
เงินปันผลรับ
                           -                    -   
52,565  
52,565  
รายได้อื่น
20,587
20,587
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
293,309  
44,364  
73,152  
410,825  
ค่าใช้จ่ายในการขาย
31,574  
        -   
-   
31,574      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
35,355  
8,456  
-   
43,811    
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
226,380  
35,908  
73,152  
335,440     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
9,865   
กำไรสำหรับปี
325,575       
			

สินทรัพย์เพื่อใช้ดำเนินงานรวม

รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ส่วนงานผลิต
และจำหน่ายถัง
1,058,318  
810,577  
247,741  
-   
-   
247,741  
35,878  
29,897  
181,966  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ส่วนงานให้เช่า
อื่นๆ
และบริการ		
58,488  
-   
16,952  
-   
41,536  
-   
              -   
41,301  
         -   
22,469  
41,536  
63,770  
          -   
-   
6,853  
-   
34,683  
63,770  
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415,891     
หน่วย : พันบาท
รวม
1,116,806  
827,529  
289,277  
41,301  
22,469  
353,047  
35,878       
36,750      
280,419        
9,949    
270,470       
426,387      

