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รายงานจากคณะกรรมการ 
 2564 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีเศรษฐกิจทั่วโลกยงัคงไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) สายพนัธ์ุใหม่ที่ยงัคงระบาดอยู่อย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการคา้ระหว่างชาติมหาอ านาจ รวมถึงดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทั้งภายในและของโลก ขณะท่ีต้นทุนพลงังานและต้นทุนวตัถุดิบปรับตัว
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีความผนัผวนค่อนข้างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและทุกประเทศทั่วโลก 
ยงัคงตอ้งหยุดชะงกัหยุดด าเนินการ ตอ้งปิดกิจการโดยเฉพาะ กิจกรรมที่มีการรวมตวัของคนหมู่มาก การเดินทางระหว่างประเทศ 
การส่งออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและองคก์รต่าง ๆ ยงัคงตอ้งปรับตวัและคน้หามาตรการใหม่ ๆ มาประ
ยุคใชใ้ห้อยู่รอดภายใต ้“วิถีชีวิตใหม่” (New Normal)  
 ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิหลงัหักภาษีอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท สามารถท ายอดขายเติบโตได้เป็นประวติัการณ์
อยู่ท่ี 2,575.82 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก 1,020.35 ล้านบาท คิดเป็น 152.22% จากปีก่อนหน้า หลงัจากท่ีขาดทุนต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 
2562 และ 2563 สูงถึง 148.87 และ 138.21 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุหลกัเป็นผลจากการมุ่งมัน่ขยายตลาดไปยงัทุกภูมิภาคได้
มากข้ึน  ส าหรับเปอร์เซ็นต์ตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลงจาก 107.4% มาอยู่ท่ี 95.45% ซ่ึงต ่ากว่าปีก่อนเน่ืองจากการผลิตและขายใน
ระดบัท่ีเพิ่มมากข้ึน ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน 17.94 ลา้นบาท จาก 67.81 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 85.76 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน
ตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน มีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 23.76 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินบาทอ่อนตวัลงในปีน้ี ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเป็น 16.49 
จากที่ 13.96 ลา้นบาท รายได้อื่น 7.95 ล้านบาท มีก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 3.77 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิก่อนภาษีอยู่ที่ 2.84 ลา้นบาท และหลงัจากภาษีมีผลก าไรอยู่ที่ 3.87 ลา้นบาท 
 ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 2,839.14 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก 1,649.71 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึนจาก 841.39 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 2,088.86 ล้านบาท  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนในหมวดสินค้าคงเหลือ
เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตัวของธุรกิจ  ส าหรับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น เพิ่มข้ึนจาก 286.93 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 513.94 ล้านบาท 
สินทรัพยถ์าวรลดลงมาอยู่ท่ี 746.16 ล้านบาท สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึนจาก 48.21 ล้านบาท มาอยู่ที่ 167.29 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เป็นภาษีซ้ือรอเรียกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ ทางดา้นหน้ีสินโดยรวมนั้นอยู่ท่ี 2,058.68 ล้านบาท เพิ่มข้ึน จาก 873.12 
ลา้นบาท ทั้งน้ีเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวียน เพิ่มข้ึนจาก 688.03 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 1,905.39 ล้าน
บาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาวและส่วนที่ครบก าหนดใน 1 ปีลดลงจาก 188.01 ล้านบาท เหลือ 154.47 ล้านบาท        
ส ารองผลประโยชน์ พนักงาน เพิ่ ม ข้ึน จาก  28.32 มาอยู่ ท่ี  30.08 ล้ านบาท  ส าหรับ ส่ วนของผู ้ถื อ หุ้ น เพิ่ ม ข้ึนจาก                          
776.59 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 780.46ลา้นบาท สาเหตุจากมีก าไรในปีน้ีส่งผลให้ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ัดสรรติดลบลดลงจาก 147.32 
ลา้นบาท มาอยู่ที่ติดลบ 143.45 ลา้นบาท สถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องตึงตวัข้ึนเล็กน้อย โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลง
จาก 1.22 มาอยู่ท่ี 1.09  สัดส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ปรับเพิ่มข้ึนจาก 1.12 มาอยู่ท่ี 2.64 อตัราส่วนความสามารถใน
การท าก าไรมีตวัเลขเป็นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.15% อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนและต่อสินทรัพยร์วมอยู่ที่ 0.50% 
และ 0.17% ตามล าดบั 
 ส าหรับปี 2565 น้ี บริษทัฯ ยงัคงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางและแผนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกบั “วิถีชีวิตใหม่” 
(New Normal) และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดา้น เพื่อที่จะให้ยงัคงรักษาความสามารถในการแข่งขนัและสามารถรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตและยัง่ยืนทางธุรกิจ โดยบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยงัทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ 
เพื่อลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายชนิดสินคา้เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการให้
ดีข้ึน การควบคุมค่าใชจ้่าย การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตซ่ึงบริษทัฯ ยืดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การ
ป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวตัถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและ
นวตักรรม มีการพฒันาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพยท์ี่มีอยู่ รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ
ขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษทัฯ จึงไดมุ่้งเน้นการพฒันาบุคลากรให้เป็น 
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.......................................................................................................................................................... ........................................
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีโอกาสเจริญ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขนัของธุรกิจในอนาคตได ้บริษทัฯ ตั้งมัน่อยู่บนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาลท่ีต้องมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได ้ให้ความส าคญัผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ไดใ้ห้ความไวว้างใจและให้การสนบัสนุนการด าเนินงานและ
กิจการของบริษทัฯ ด้วยดีเสมอมาและอยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จทั้งหลายของบริษทัฯ โดยเฉพาะคณะผูบ้ริหารและพนักงานของ
บริษทัฯ ที่ไดทุ้่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความร่วมมือร่วมใจ บริษทัฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 
มุ่งมัน่บริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายอย่างย ัง่ยืน 
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนนิงานของกลุ่มบริษัท 
       1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษทั ฯ เร่ิมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเม่ือปี พ.ศ. 2522 โดยได้จดทะเบียนน าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้ซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 16  มิถุนายน  2534   และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั  เม่ือ
วนัที่  26  มกราคม  2537 ในปลายปี 2538 ได้มีบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi ประกอบด้วย Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. กับ 
Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญ่ีปุ่ น และ Thai-MC Co., Ltd. ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบับริษทัดว้ยการเขา้ถือหุ้นร่วมกนัคิดเป็น 
20 % ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมชนิดที่มีการเคลือบ (Precoated 
Finstock) ที่จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซ่ึงกลุ่ม Mitsubishi เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในช่วงปี 2544 และ 2545 Thai-MC Co., Ltd. และ MCได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous 
Metal Products Co., Ltd. บริษทัในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน ต่อมาในปี 2551 MC ได้กลบัเข้าถือหุ้นในส่วนน้ี และต่อมาได้
โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. ในปี 2556 หุ้นทั้งหมดได้ถูกโอนให้แก่ Mitsubishi Corporation 
Rtm Japan Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกนั ในเดือนธันวาคม 2549 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญารับความช่วยเหลือทาง
เทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ัดจ าหน่ายกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi โดยเน้นการผลิตแผ่นอลูมิเนียม
ระบายความร้อน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯได้ตกลงขยายระยะเวลา
ของสัญญาทั้ง 2 ฉบบั ดงักล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนบัถดัจากวนัที่ 26 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าสัญญาฉบบัใหม่จะมีผล
บังคบัใช้แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน ซ่ึงเม่ือวนัที่ 27 มกราคม 2560 บริษทัฯได้ท าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญา
แต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายฉบบัใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี (ครบก าหนดเม่ือวนัที่ 26 มกราคม 2565) ต่อมาในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 
Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ไดโ้อนหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้กบั บริษทั โลหการไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถ้ือใหญ่ของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ี แมว้่า Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทัฯ 
อาจมองได้ว่าจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่เน่ืองจากทั้ง Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. 
และบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ไม่เหมือนกนั ซ่ึงที่ผ่านมาบริษทั และ Mitsubishi Aluminum Co., 
Ltd. ไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน  

 

 1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์  
 บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจ
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสีย ภายใต้ นโยบาย คุณภาพ
มาตรฐาน บริการฉับไว ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมอนุรักษพ์ลงังาน  

 
วิสัยทัศน์ (Vision)                      
 เป็นผูน้ าการผลิตอลูมิเนียมแผ่นเรียบคุณภาพสูง โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกคา้   
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พันธกิจ (Mission)                     
 ·   วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง      
  ·   มุ่งเน้นกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม           
  ·   มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร           
  ·   พฒันาระบบบริหารที่ชดัเจนและวิธีการท างานอย่างคล่องตวั           
  ·   มุ่งมัน่พฒันาการบริการท่ีเหนือกว่าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

·   สรา้งความสัมพนัธ์กบัสังคม ลูกคา้ ผูถ้ือหุ้น พนกังาน และคู่คา้ทางธุรกิจ โดยอาศยัความไวใ้จและความเคารพซ่ึงกนัและกนั
  
 ค่านิยมองค์กร (Core Value)                   
       TO BE GREAT                     
   มุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง (Improvement Continuity)           
   มุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome Oriented)               
   ซ่ือสัตยแ์ละเป่ียมคุณธรรม (Morality and Ethical )             
   ยืดหยุ่นปรับตวั (Flexibility)                 
   ตระหนกัถึงตน้ทุนและความคุม้ค่า (Awareness to Worthiness)  

 

กลยุทธ์การเติบเติม Corporate/  Company Strategic Objectives           
 1) ขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ และต่างประเทศเพิ่มข้ึน     
  2) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ตรงความตอ้งการ เพื่อให้ทนัต่อการแข่งทางธุรกิจ     
  3) ปรับปรุง พฒันา ประสิทธิภาพการผลิตให้ทนัสมยัโดยใชเ้ทคโนโลยีมากข้ึน     
  4) ยกระดบัการบริหารงานขององคก์ร และพฒันาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ   
  5) มุ่งประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนสามารถส่งมอบงานให้กบัลูกคา้ไดต้ามก าหนดเวลา  

 
เป้าหมาย Corporate GOAL 
 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ การเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและมว้น  
 

 โรงงานของ บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) เพียบพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพที่มีความตอ้งการ
มากที่สุดและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านเทคโนโลยีล่าสุดในด้านการปฏิบัติงานประจ าวนั บริษัทเป็นผู ้ผลิต
ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดอลูมิเนียมรายแรกที่ไดร้ับการรับรองอนัทรงเกียรติในประเทศไทย  ส่ิงน้ีน าไปสู่การปรับปรุงอย่างมากซ่ึงควรถือ
เป็นกา้วส าคญัในการส่งเสริมให้ลูกคา้มัน่ใจในผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดว้ยการจดัส่งท่ีรวดเร็วและตรงเวลา ส่งผลให้มีการ
ยอมรับผลิตภณัฑ์ของเราในวงกวา้งมากข้ึน และค าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน กุญแจสู่ความส าเร็จของความคิดริเร่ิมเหล่าน้ี คือ ความมุ่งมั่น
ของพนักงานทุกคนในทั้งองคก์รในการสนับสนุนการริเร่ิมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและต่อเน่ือง เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ
ท างานของบริษทัในทุกดา้น และบรรลุความกา้วหน้าเชิงปริมาณในทุกดา้น 
 บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นรีดอลูมิเนียมที่ทนัสมัยแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทยที่ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงในการรีดข้ึนรูปเป็นแบบต่อเน่ือง บริษทัฯ เร่ิมท าการผลิตเชิงพาณิชยข์องอลูมิเนียมแผ่นรีดและ
ผลิตภณัฑ์แผ่นท่ีโรงงานทนัสมยัในจังหวดัสมุทรปราการตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 หลงัจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ.2534 แลว้แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัในปี พ.ศ.2537 บริษทัฯ ไดเ้ติบโตอย่างกา้วกระโดด ในช่วง 2 ทศวรรษ
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ที่ผ่านมา บริษทั ไดร้ับการยอมรับในดา้นการเติบโตและความทนัสมยั ผลิตภณัฑ์รีดอลูมิเนียมของเราได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและหลากหลายมากข้ึนเช่น Bare Finstock, Precoated Finstock, Capstocks,Foil,Coil,Sheet and Automotive Fin 
 อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบของเน้ือโลหะที่มีอยู่มากที่สุดในโลกคิดเป็นประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ของเปลือกโลก 
อลูมิเนียมมีคุณสมบัติท่ีท าให้เป็นหน่ึงในวสัดุอเนกประสงค์ท่ีสุดในโลก มนัมีน ้ าหนกัเบาแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนและทนทาน 
มนัสามารถเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกต้องและคุ้มค่าดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย อลูมิเนียมทนทานต่อทั้งความร้อนและความเยน็และง่ายต่อ
การฆ่าเช้ือ มันเป็นส่ิงกีดขวางท่ียอดเยี่ยมส าหรับของเหลวไอระเหยและแสง มันไม่เป็นพิษและไม่มีรสหรือไม่มีกลิ่น มนัมีความ
หลากหลายของการใชง้านอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภค       
 แผ่นอลูมิเนียมถูกน ามาใชใ้นอาคารผลิตภณัฑ์การขนส่งเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ดา้นงาน
พิมพ์ ตัวระบายความร้อน แต่พบว่ามีการใช้งานมากที่สุดในภาชนะบรรจุและบรรจุอาหารขนมและยาเป็นเวลาหลายปีฟอยล์
อลูมิเนียมช่วยให้มนุษยรู์้สึกสบายและมีสุขภาพดี ง่ายต่อการฆ่าเช้ือส าหรับการใช้งานทางการแพทยอ์ลูมิเนียมฟอยล์ยงัคงเป็น
บรรจุภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับผลิตภณัฑ์อาหาร ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าแอปพลิเคชนัในบรรจุภณัฑ์เกือบจะไร้ขีด จ ากดั ยิ่งไปกว่า
นั้นส่ิงท่ีท าจากอลูมิเนียมสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดไ้ม่เพียงแต่กระป๋องเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงอลูมิเนียมฟอยล์, แผ่นเพลท, จานรับ
สัญญาณดาวเทียมและเสาอากาศทีวี อลูมิเนียมรีไซเคิลได้ 100% ศตวรรษที่ 40 จะเห็นผลของการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีน่าช่ืนชมน้ี 
การปรับปรุงในงานวิศวกรรมโลหกรรมอลูมิเนียมคุณภาพและสัญญาสุดท้ายเพื่อปฏิวติัคุณสมบัติของผลิตภณัฑ์น้ี ยุคอลูมิเนียม
มาถึงพวกเราแลว้ 

 1.1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั   
 ในปี 2564 นั้น บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมท าการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการค้า รวมถึงยงัมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพและอตัราก าลงัการ
ผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตวั ส าหรับอลูมิเนียนฟินสต็อกที่ใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต์และเคร่ือง
ท าความเยน็ในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป และ อเมริกา ซ่ึงส่งผลให้ยอดขายการขยายตวัเป็นจ านวนมาก ในปี 2565 บริษทัฯ คาดว่าจะมีการ
ส่งออกสินคา้ในส่วนของอลูมิเนียมฟินสต็อกใชใ้นเคร่ืองท าความเยน็และอลูมิเนียมฟอยลไ์ปยงัประเทศอินเดียในสัดส่วนที่ใกลเ้คียง
กบัปี 2564 แต่จะเพิ่มสัดส่วน ลูกคา้ไปยงัประเทศในโซน ยุโรปและอเมริกา ให้มากข้ึน โดยมุ่งเน้นไปที่สินคา้ประเภท แผ่นอลูมิเนียม
ระบายความร้อนในรถยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ฟอยล ์และ คอยล ์ 
 สถานการณ์โควิด 2019 ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบไม่รุนแรงต่อธุรกิจเช่นปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 
2564 นั้น บริษทัก็ยงัไดร้ับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาการหยุดไลน์ผลิตของลูกค้าเน่ืองจากการขาดช้ินส่วน
อิเลคทรอนิก หรือ การติดโควิดภายในโรงงานของลูกคา้ หรือ ปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์เป็นตน้ 
      ทั้งน้ี ในปี 2564 ทางบริษทัฯ ไดมี้การปรับแผนการบริหารเป็นยโยบายเชิงรุกมากยิ่งข้ึนซ่ึงเป้าหมายทางการตลาดที่เราได้
วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยงัตลาดโซน ยุโรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิค โดยในต้นปีบริษัทฯ ได้กลุ่มลูกค้าจากประเทศ
เป้าหมายเพิ่มเข้ามามากข้ึน ซ่ึงคาดว่าจะมีอตัราการส่งออกเพิ่มข้ึนจาก 50% เป็น 60% ท าให้ตอ้งปรับแผนในการขยายการผลิต
อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและรองรับค าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มเขา้มาให้ทนัต่อความตอ้งการของลูกค้า ตลอดจนมุ่งพฒันาใน
เร่ืองทกัษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย 
และการร่วมมือกบัอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคา้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขนัในตลาดได้ 
 ส าหรับแผนการขยายตลาดในปี 2565 นั้น เน่ืองจากปัจจุบัน จ านวนความตอ้งการสินค้านั้นไดเ้พิ่มข้ึนจนเต็มก าลงัการ
ผลิต ทางบริษทัจึงมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้สามารถดนัยอดขายให้ไดม้ากข้ึน และ ปรับให้มีสัดส่วนของ
สินคา้ท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม ท าให้สามารถท่ีจะท ายอดขายไดเ้ต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 นั้น ความท้าทายใหม่จะยงัคงเป็นเร่ืองของราคาอลูมิเนียมและต้นทุนท่ีสูงข้ึนเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะราคาพลงังาน ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัไม่ไดน่ิ้งนอนใจ และยงัวางกลยุทธ์ในการ
ปรับลดตน้ทุนอย่างต่อเน่ือง เช่น การประหยดัพลงังาน รวมถึงโครงการร่วมทุนกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิต 

นอกจากน้ีในปี 2563 บริษทัฯ ได้รับการคดัเลือกจากลูกค้า (เดนโซ่) โดยพิจารณาจากตน้ทุน คุณภาพ การส่งมอบ และ
การพฒันาเป็นส าคญั จนไดร้ับรางวลัผลงานยอดเยี่ยมระดบัภูมิภาค 

ยอดจ าหน่าย 2564 2563 เพิ่มขึ้น 
 ไทย                   1,367.00  53.07%                    696.00  68.24%                     671.00  96.41% 
 ภูมิภาคเอเชีย                     606.00  23.52%                    290.00  28.43%                     316.00  108.97% 
 ภูมิภาคโอเชียเนีย                       60.00  2.33%                      34.00  3.33%                       26.00  76.47% 
 ภูมิภาคอเมริกา                     529.00  20.54%                           -    0.00%                     529.00  0 
 ภูมิภาคยุโรป                       14.00  0.54%                           -    0.00%                       14.00  0 

รวม                  2,576.00  100.00%                  1,020.00  100.00% 
                  

1,556.00  152.55% 

       
 ไทย                   1,367.00  53.07%                    696.00  68.24%                     671.00  96.41% 
 ส่งออก                   1,209.00  46.93%                    324.00  31.76%                     885.00  273.15% 

รวม                  2,576.00  100.00%                  1,020.00  100.00% 
                  

1,556.00  152.55% 

 
 1.1.3  -ไม่มี- 
 1.1.4  -ไม่มี-  
 1.1.5 ช่ือ สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษทั โทรศพัท ์โทรสาร เวบ็ไซตบ์ริษทั (ถา้มี) 
จ านวนและชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

ช่ือ บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน)  
 

เลขทะเบียนบริษทั  0107537000238 (เดิมเลขที่ บมจ.270)    
 

ส านกังาน  181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศพัท์  02-2132514โทรสาร  02-287 2031    
  Home page: http//:www.varopakorn.com  E-mail : admin@varo.thai.com 
 

โรงงาน  280 (เดิม 274) หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 41.5 ต าบลบางปูใหม่  
 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
 โทรศพัท์ 02-323-1684 โทรสาร 02-323-9635 

 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียมกึ่งส ำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จ าหน่ายให้กับผูผ้ลิตอื่น ซ่ึงจะน าไป
ผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยได้รับการ
รับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ปัจจุบนันบัว่าบริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคา้อลูมิเนียม
ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง  ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการที่อยู่ใน
สายการผลิตปลายทาง ประเภทโรงงานต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้ งลูกค้าภายในประเทศรวมถึงบริษัท
ต่างชาติท่ีตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเพื่อการส่งออก (Export  zone) และลูกค้า

mailto:admin@varo.thai.com
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ต่างประเทศโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีช่องทางการจ าหน่ายหลกัๆ โดยพนักงานขาย ของบริษทัฯ 
เอง  และผ่านผูจ้ัดจ าหน่าย โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 

จดัตั้ง 21 กุมภาพนัธ์  2522   
 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 29 กรกฎาคม  2534          
 

ทุนจดทะเบียน   500 ลา้นบาท  มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 

จ านวนหุ้นสามญัที่เรียกช าระแลว้  99,902,123 หุ้น  
 

ทุนเรียกช าระแลว้ 499,510,615 บาท  
 
 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจหลักของบริษทัฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมดว้ยการผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมก่ึงส ำเร็จรูปประเภทแผ่นและ
มว้นชนิดต่าง ๆ จ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตอื่น ซ่ึงจะน าไปผลิตเป็นสินคา้ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ประเภทอื่น ๆ ต่อไป 
โดยไดร้ับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งน้ี โดยบริษทัไม่มีบริษทัใหญ่  บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 1.2.1 โครงสร้างรายได้1 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกจิเดียวและด าเนินธุรกจิในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์ (Products) 

ปี 2564 / Y2021 ปี 2563 / Y2020 ปี 2562 / Y2019 

รายได้ 
% 

รายได้ % 
 

รายได้ % 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อลูมิเนียมแผ่น (Sheet Product) 150.57 5.58% 40.30 3.95 142.85 9.10 

อลูมิเนียมมว้น (Rolled Product) 2,425.37 94.42% 980.06 96.05 1,426.35 90.90 

รายได้จากการขาย (Total Sales) 2,575.82 100.00 1,020.36 100.00 1,569.20 100.00 

รายไดอ้ื่น ๆ (Other Income) 11.73  25.86  34.73  

รวมรายได้ (Total Revenues) 2,587.55  1,046.22  1,603.93  
 

 1.2.2  ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
 (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 
 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ ของบริษทั คือ 
(1.1) อลูมิเนียมชนิดแผ่น (SHEET PRODUCT) ประกอบด้วย 

▪ แผ่นอลูมิเนียมตัดตามความต้องการของลูกค้า (CUT TO LENGTH) เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่จะผลิตตาม อลัลอยด์ 
หน้ากวา้ง ความหนา และตัดความยาวตามขนาดท่ีลูกค้าก าหนด การผลิตจะท าตามค าสั่งของลูกค้าแต่ละราย  
(Made to order) แผ่นอลูมิเนียมชนิดน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในสินคา้ต่าง ๆ เช่น เป็นแผ่นประกอบใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร เป็นแผ่นประกอบใช้ในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นแผ่นประกอบใช้ท าแผ่นกนัความร้อนส าหรับรถยนต์และ
อาคารทัว่ไป เป็นแผ่นใชส้ าหรับท าฝาจุกเกลียว ใชใ้นอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ 

▪ อลูมิเนียมแผ่นตดัส าเร็จส าหรับท าฝาบรรจเุคร่ืองด่ืม (Cap Stock) 
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(1.2) อลูมิเนียมชนิดม้วน (ROLLED PRODUCT) ประกอบด้วย 
▪ อ ลู มิ เนี ย ม ฟิ น ส ต๊ อ ค  (ALUMINIUM BARE FINSTOCKS) ใช้ เป็ น ส่ วน ป ระก อบ ใน การผ ลิ ต

เคร่ืองปรับอากาศในบ้าน อาคาร ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า และแผงระบายความร้อนของรถยนต์ ตู้แช่ รถ
ตูเ้ยน็ ฯลฯ   

▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อคเคลือบ (ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS) ใช้ท าแผงระบายความร้อนเช่นกัน 
โดยน า ALUMINIUM FINSTOCKS มาเคลือบสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติท าให้หยดน ้ าไม่เกาะจะช่วยระบาย
อากาศไดดี้ ประหยดัพลงังาน และยืดอายุการใชง้าน 

▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อคส าหรับหมวดยานยนต์ (ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE) เป็น
อลูมิเนียมเกรดพิเศษ เพื่อน าไปผลิต หม้อน ้ ารถยนต์ (Radiator)  แผงระบายความร้อนอื่น ๆ ในรถยนต์ เช่น 
คอนเด็นเซอร์ (Condensor) อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) อีวาโปรเรเตอร์ (Evaporator) 

▪ อลูมิเนียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOILS) มีลกัษณะบาง ขนาดความหนาตั้งแต่ 0.007 ม.ม. ถึง 0.10 ม.ม. ใช้
เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลาย  

▪ อลูมิเนียมม้วน (ALUMINIUM COILS)  เป็นอลูมิเนียมที่มีลกัษณะเป็นมว้น มีหลากหลายเกรด ความหนา 
และ ความกวา้งตามความต้องการของลูกคา้ บางลูกค้าอาจจะน าไปตดัเป็นแผ่น หรือ แถบ หรือเป็นเส้น เพื่อ
น าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมอื่นๆ ของลูกคา้เลย 
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บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน         
พ.ศ. 2520 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นมว้น ประเภท 2.15  กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก มีก าลงั
การผลิต ปีละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ (ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัที่คณะกรรมการ
อนุมติัให้การส่งเสริม) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

• ให้ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
• ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนด 3 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีรายได้จากไการประกอบ
กิจการนั้น 

• ให้ไดร้ับยกเวน้ไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซ่ึงไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อ
เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดร้ับการส่งเสริมไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

• ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้ครั้ งแรก 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้จง้เปิดด าเนินการ และบริษทัฯ ไดร้ับการขยายเวลาการแจง้เปิดออกไปอีกถึงเดือนสิงหาคม 2565 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด 
ปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงมีการร่วมมือกบัลูกคา้ทั้งลูกคา้ในประเทศ และ ลูกคา้ต่างประเทศ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 

อย่างต่อเน่ืองสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้หลายราย ในปี 2564 นั้นบริษทัฯ มีสัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ ไป
ต่างยงัประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, ไตห้วนั, อินเดีย, ญ่ีปุ่ น, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ อเมริกา รวมทั้งท่ี
ขายผ่านออกไปจ าหน่ายใน Export zone ทั้งท่ีผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่งออกผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ 
โดยยงัไม่แปรรูปใดๆ คิดต่อปริมาณการขายโดยรวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47% ของยอดการขายสินค้าทั้งหมด ทั้งน้ี 
การส่งออกจากขายตรงโดยบริษทัฯ มีปริมาณเพิ่มข้ึนเน่ืองจากลูกคา้พอใจในคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา จึงสั่งซ้ือต่อเน่ืองใน
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสินคา้อุปโภคเช่นฟอยลส์ าหรับท าภาชนะบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้  

ส าหรับปี 2565 นั้น บริษทั จะยงัคงสัดส่วนของสินคา้ไวค้งเดิมคลา้ยกบัปี 2564 โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีทางบริษทันั้นมีความ
ช านาญ แต่จะมุ่งเน้นประสิทธิภาพการท างานให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีสูงให้ไดร้วดเร็ว และ มากข้ึน 

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมประเภทรีด ได้มีการพฒันาเพิ่มประเภทของผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองให้
ได้หลายประเภทผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของตลาด ลูกคา้ส่วนใหญ่จะตอ้งน าผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมประเภทรีดไปแปรรูปให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปอื่นหรือดัดแปลงใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือผลิตภณัฑ์เพื่อการอุปโภค 
บริโภค ประเภทต่าง ๆ  

 
  (2) การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส าคัญ 
 

1)  กลยุทธ์ทางการตลาด 
เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษทัจัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตกึ่งส าเร็จ (Intermediate products) ซ่ึงลูกค้าตอ้งน าไป

เข้ากระบวนการผลิตต่อ หรือแปรรูปจน เป็นสินค้าส าเร็จ (Finished products) ฐานลูกค้าจึงเป็นโรงงานผลิตสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับเปลี่ยนฐานลูกคา้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งในตลาดในประเทศ 
และ ตลาดประเทศ ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกท่ีสามารถเกิดข้ึนได้หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
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ในแง่การผลิตสินค้าอลูมิเนียมนั้นบริษทัฯ ยงัจ ากัดการผลิตสินค้าอยู่ในสินคา้ที่บริษทัฯ มีความช านาญ อาทิ เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์
อลูมิเนียมแผ่นทั้งเคลือบและไม่เคลือบส าหรับใช้แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งในอุตสาหกรรมแอร์และรถยนต์, กลุ่มผลิตภณัฑ์ฝา
บรรจุเคร่ืองด่ืม, กลุ่มสินค้าอลูมิเนียมฟอยล์ส าหรับท าฟอยล์ห่ออาหาร และ สินค้าอลูมิเนียมจ าหน่ายเป็นม้วน เพื่อน ามาใชข้ึ้นรูป
ในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 

ส าหรับกลุ่มลูกค้านั้นบริษทัฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อน าเสนอสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยกลุ่มลูกคา้นั้นบริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้เป็นสองกลุ่มหลกั ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 

1.1  กลุ่มลูกคา้ประจ า และสินค้าประจ าส่วนใหญ่จะสั่งสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะ (Specification) เดิม ๆ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ คือ ให้สินคา้มีคุณภาพดีสม ่าเสมอส่งมอบไดต้ามเวลา และ ไดร้าคาสินคา้ที่ทางลูกคา้พึงพอใจ  

กลยุทธ์ทางการตลาด ที่บริษทัฯ พึงใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้กลุ่มน้ี มีดงัน้ี  
▪ ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้าตรฐาน 
▪ รักษาคุณภาพสม ่าเสมอ 
▪ ส่งมอบสินคา้ไดภ้ายในเวลาที่ตกลงกบัลูกคา้ 
▪ ร่วมมือพฒันาผลิตภณัฑ์กบัลูกคา้ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน  
▪ พนักงานขายเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัยในเชิงการตลาดแล้วแจ้ง    

ขอ้มูลตลาดแก่ผูบ้งัคบับญัชาและทีมงานให้รู้สถานการณ์ ทนัเหตุการณ์ 
▪ เชิญลูกคา้เขา้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษทัฯ สามารถผลิตสินคา้เพื่อสนองตอบความตอ้งการได ้
▪ กรณีลูกค้าต่างประเทศ ตอ้งให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ ศึกษาระเบียบวิธีการส่งออกเพื่อให้มีระบบที่ดี มีการ

ประสางานและการส่ือสารที่รวดเร็วน่าเช่ือถือ 
▪ ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ และขบวนการผลิต ให้ประหยดัและลดตน้ทุน เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ 
▪ ท าการส ารวจตลาดลูกคา้ปัจจุบนัพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มตลาดและขยายตลาด 

 

1.2  กลุ่มลูกค้าใหม่  เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง จึงจ าเป็นต้องมีการสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี  อาจใช้
ผลิตภณัฑ์ที่บริษทั ฯ ผลิตไดอ้ยู่แลว้ หรืออาจพฒันาน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บริษทัฯ ไดน้ าเสนอขีดความสามารถ
การผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อันเน่ืองจากมีเคร่ืองจักรใหม่ ๆ หรือพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรที่มีอยู่ ท าให้บริษัทฯ มี
ความสามารถและก าลงัการผลิต (Capability) ท่ีจะพฒันาสินคา้ใหม่ ๆ และขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพื่อเพิ่มตลาดได ้ซ่ึงในช่วงปี 2563 
และ 2564 นั้น ทางบริษทัฯ ได้ปรับเป้าหมายไปยงักลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศให้มากข้ึน โดยเฉพาะตลาดในประเทศอินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคยุโรป ซ่ึงยงัมีความต้องการสินคา้อลูมิเนียมสูง โดยจะเน้นการตลาดในสินค้าที่ทางบริษทัฯมีความ
เช่ียวชาญเป็นหลกั แต่ไม่จ ากัดซ่ึงการพฒันาสินค้าใหม่ๆ ทั้งน้ี บริษทัเร่ิมได้รับการสั่งซ้ือจากทางลูกค้าใหม่ซ่ึงได้เร่ิมส่งสินค้า
ตวัอย่างตั้งแต่ปลายปี 2563 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

 ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ทางบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายสินคา้เพิ่มข้ึน 30% เม่ือเทียบกบัยอดขายของปี 2564 
โดยแบ่งสัดส่วนเป็นลูกค้าในประเทศ 50% และ ลูกค้าในต่างประเทศ 50% โดยจัดให้สัดส่วนสินค้าแต่ละประเภทให้มีความ
เหมาะสมกบัอตัราการผลิตมากยิ่งข้ึน 
 

2) ลักษณะ / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้ว ได้แก่ สินค้าอลูมิเนียมประเภทรีด (Aluminium Rolled Products) ซ่ึงผลผลิตที่ได้จะมี  2   

ลกัษณะ คือ อลูมิเนียมมว้น และอลูมิเนียมแผ่น ส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีหลกั ๆ ดงัน้ี 
2.1  กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีโรงงาน รับซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพื่อผลิตเป็นสินคา้ประเภทช้ินส่วน

ประกอบ เช่น ช้ินส่วนประกอบเคร่ืองปรับอากาศ  ตู้เย็น  ตู้แช่  ช้ินส่วนประกอบในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  หม้อน ้ า
รถยนต์  แผงกนัความร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ 
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2.2  กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีโรงงาน  รับซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ประกอบ
สินค้าเพื่อการบริโภคและรับประทาน เช่น ใช้อลูมิเนียมท าฝาจุกเกลียวบิดขาด  ฝาถ้วยโยเกิร์ต ถ้วยและถาด
ขนม ฟอยลห่์ออาหาร ฯลฯ  

2.3  กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตสินค้าเพื่ออุปโภค ซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพื่อป้ัมหรือข้ึนรูป ผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จ
โดยตรง เช่น ป๊ัมข้ึนรูปเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า ป๊ัมเป็นรังผึ้ งหรือท่อดูดควนัอาหาร ป๊ัมท าฝาและไส้หม้อหุงข้าว       
ป๊ัมท าแผ่นป้ายทะเบียน  ป๊ัมข้ึนรูปเป็นขั้วหลอดไฟ ป้ัมข้ึนรูปทรงกรุกนัความร้อนส าหรับโครงสร้างรถยนต์ ฯลฯ 

2.4  กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีโรงงาน สั่งซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์อื่นๆ เช่น แผ่น
รองเจาะ แผงควบคุมวงจร ตาไก่ร้อยเชือกรองเทา้ กระเป๋า เข็มขดั ตาไก่ส าหรับผา้ม่าน ฯลฯ 

 

3) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษทัจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ ดงัน้ี 
- ลูกคา้ภายในประเทศ  ทั้งบริษทัคนไทย บริษทัท่ีถือหุ้นกับต่างชาติ และบริษทัต่างชาติท่ีตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทย ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก 

-  ลูกคา้ต่างประเทศ  บริษทัฯ มีการส่งจ าหน่ายลูกค้าต่างประเทศโดยตรงตามใบสั่งซ้ือของลูกค้า ซ่ึงเป็นโรงงานผูผ้ลิต
สินคา้ที่ใชอ้ลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ตามลกัษณะสินคา้/กลุ่มเป้าหมายเดียวกนักบัลูกคา้ภายในประเทศ 

- นอกจากน้ียงัมีการจ าหน่ายผ่านตวัแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   
 

ช่องทางการจ าหน่ายสามารถจ าแนกได้ 4 ทางหลัก ๆ ดังนี้ 
1) จ าหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทฯ จ าหน่ายตรงถึงผู ้ผลิต  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอลูมิเนียม ซ่ึงเป็น

ผู ้ประกอบการในประเทศไทย (Local Converters and/or Manufacturers) ซ่ึงมีทั้ งบริษัทของคนไทย บริษัท
ต่างชาติ และบริษทัร่วมทุนคนไทยและต่างชาติท่ีมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงท่ีตั้งอยู่ในเขตการ
ส่งออก (Export Zone)  เป็นผูผ้ลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก  

2) จ าหน่ายโดยพนักงานขายต่างประเทศของบริษทัฯ จ าหน่ายตรงไปยงัลูกคา้ต่างประเทศทั้งท่ีเป็นโรงงานผูผ้ลิต 
และที่เป็นผู ้แทนจ าหน่ายในต่างประเทศผูท้ี่จ  าหน่ายต่อไปยงัผู ้ผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปในประเทศนั้น ๆ และ
ประเทศใกลเ้คียง 

3) จ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ ซ่ึงจดัจ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตและผูส่้งออกต่างชาติท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย 
ทั้ งท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศไทยเองผลิตเพื่อการส่งออก (Export) รวมทั้ งบริษัทผู ้ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศดว้ย 

4) จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ซ่ึงจัดจ าหน่ายให้กับผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ
นั้น ๆ 

 โดยแบ่งสัดส่วนเป็นการขายในประเทศ 50% และต่างประเทศ 50% 
 

(ข) สภาพการแข่งขัน สถานการณ์การขายและการตลาด  
ต่อเน่ืองจากปี 2563 บริษทัฯ ยงัไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 2019 ส่งผลให้การส่งมอบ

สินคา้ให้ทางลูกค้ามีปัญหาบ้าง อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดอลูมิเนียมนั้น ได้มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั แต่ในบาง
อุตสาหกรรมนั้น ยงัไม่สามารถฟ้ืนจากสถานการณ์ได้ ท าให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเท่าท่ีควร ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การปรับกลยุทธ์
ทางการขาย เพิ่อให้สัดส่วนสินคา้ต่าง ๆ นั้นมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการตลาดในช่วงปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2564 นั้น บริษทัฯ สามารถท ายอดขายไดสู้งเกินกว่าเป้าท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากความต้องการอลูมิเนียมที่
สูงข้ึน และ งานพฒันาสินคา้ใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมพฒันาในช่วงปลายปี 2563 ซ่ึงสามารถท่ีจะส่งมอบให้กบัลูกคา้ใหม่ ๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน 
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ในปี 2565 นั้น ทางฝ่ายการตลาด ไดว้างแผนที่จะรักษาสัดส่วนของสินคา้ให้อยู่ในระดบัเดียวกนั หรือ สูงกว่ายอดขายใน
ปี 2564 โดยจะเน้นสินคา้ที่ทางบริษทัมีความช านาญเป็นหลกั แต่จะแบ่งสัดส่วนให้สินคา้นั้นเป็นสินคา้ส่งออกมากข้ึน โดยจะเน้น
เพิ่มข้ึนไปทางตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้มากข้ึน 
 

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมประเภทรีดเป็นประเภทหลัก ๆ  เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปได้ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อค เป็นวตัถุดิบหลักในอุตสาหกรรมผูผ้ลิตคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศบ้าน 

ส านกังานและรถยนต์ ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ (Heat Exchanger) ประเภทตูแ้ช่ ฯลฯ 
▪ อลูมิเนียมแผ่น เป็นวตัถุดิบหลักในอุตสาหกรรมฝาเคร่ืองด่ืม ฝายา   ส่วนประกอบในช่องแข็งตู้เย็น  เป็นวัตถุดิบส าหรับ

อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เคร่ืองครัว  เคร่ืองเรือน  งานตกแต่ง  แผ่นเสริมประกอบในการผลิตสินค้าหมวดอีเลคโทรนิค  
แผ่นฉนวนกนัความร้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และยงัเป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ  

▪ อลูมิเนียมคอยล์ น าไปเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑ์ได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นส่วนประกอบของเส้ือผา้  เข็มขดั  กระเป๋า  
และรองเท้า  เป็นส่วนประกอบหรือตกแต่งในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค  เป็นส่วนประกอบในวสัดุตกแต่งอาคาร เป็น
อุปกรณ์ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ท าแผ่นป้ายทะเบียน เป็นท่อดูดควนัหรือเป็นรังผึ้งส าหรับเคร่ืองดูดควนัใน
ห้องครัว รวมถึงลูกหมุนดูดอากาศ 

▪ อลูมิเนียมฟอยล์ สามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ส าหรับบรรจุ
อาหาร ขนม  ยา  เคร่ืองด่ืม ใช้ในครัวเรือนหรือภตัตาคาร โรงแรม เพื่อถนอมอาหาร เผา  ย่าง  อบ ท าเป็นถาด  ถว้ย  กล่อง ใชใ้น
อุตสาหกรรมอาหารอบ  เค้ก  พาย ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นส่วนประกอบหลกัของแผ่นกัน
ความร้อน พนัท่อแอร์ในอาคารต่าง ๆ ฯลฯ 

อลูมิเนียมสามารถแปรรูปและท าผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปได้หลายประเภท เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษ กล่าวคือ มีน ้าหนกัเบา  
ผิวหน้าสวยใส  ทนต่อการสึกกร่อนได้ดี  ไม่เป็นสนิมง่าย ข้ึนรูปเป็นบรรจุภณัฑ์ เป็นฝา ข้ึนรูปทรงต่าง  ๆ ได้ เหมาะท่ีจะใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเยน็ช้ืนไดดี้  ทนและน าความร้อนไดดี้ 

บริษทัฯ ไดพ้ยายามคงมาตรฐานคุณภาพและการจดัส่งให้อยู่ในระดบัมาตรฐาน  ISO 9001  :  2015  ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทัฯ เป็นอย่างดี ทั้งน้ี จะสามารถวดัได้จากการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าไดต้อบ
แบบสอบถามว่ามีความพึงพอใจสูงกว่าท่ีตั้งเป้าหมายมาตรฐานไว ้นอกจากน้ีนั้น ในปี 2563 ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการขอระบบการ
รับรองมาตรฐาน JIS 4001 (ญ่ีปุ่ น) กบั BIS IS 15392:2003 (อินเดีย) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผลิตอุตสากรรมของญ่ีปุ่ น กบั อินเดีย ที่ไดร้ับ
การยอมรับมาตรฐานไปทัว่โลก เพื่อตอกย ้าความมัน่ใจในมาตรฐานของสินคา้ของบริษทัฯ มากยิ่งข้ึน 
 

ผลกระทบต่อการขาย และการตลาดจากปัจจัยภายนอกองค์กร  
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 
2. ความผนัผวนของอตัราและเปลี่ยนของสกุลเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐ 
3. ความผนัผวนของราคาอลูมิเนียมท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง 
4. ปัญหาดา้นราคาพลงังานและตน้ทุนอื่นๆท่ีเพิ่มข้ึน 
5. ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีส่งผลกระทบตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 จนถึงปัจจุบนั 
6. ปัญหาขาดแคลนช้ินส่วนอิเลคทรอนิก 

 

ถึงแมว้่าทางบริษทันั้นสามารถท ายอดขายไดเ้กินเป้าหมาย อย่างไรก็ตามสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 นั้น
ยงัได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบันในวงกวา้ง ซ่ึงในปัจจุบันถึงแม้ว่าความต้องการของอลูมิเนียมนั้นสูงข้ึนมาก อย่างไร      
ก็ตาม ตลอดช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษทัไดร้ับผลกระทบจากสถานการการแพร่ระบาดทั้งในทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงส่งผลให้การ
ส่งมอบสินคา้บา้ง ซ่ึงอาจจะต่อเน่ืองถึงความไม่สม ่าเสมอของออเดอร์ และ การหยุดรับสินค้าจากทางลูกคา้ในบางช่วงเวลา จากการปิด
โรงงานของลูกคา้เน่ืองจากการแพร่ระบาดภายใน หรือ ภาวะขาดแคลนช้ินส่วนอิเลคทรอนิก 
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 ก่อนหน้าเน่ืองจากโครงสร้างทางการขายของทางบริษทัฯ นั้น ได้มีสัดส่วนของการขายในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็น
อตัราส่วนอย่างละ 50% ทั้งน้ี วตัถุดิบจ าเป็น เช่น อลูมิเนียมแท่ง ตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศ ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนนั้น  จึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายและต้นทุน ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ลดความเส่ียงในจุดน้ีด้วยการบริการจัดการจึงไม่กระทบกับผล
ด าเนินการมากนกั โดยบริษทัฯ ไดมี้ทีมงานเฉพาะดูและบริหารจดัการความผนัผวนน้ี อีกทั้ง ในปี 2564 นั้น ทางบริษทัไดป้รับสัดส่วน
งานส่งออกให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของยอดส่งออกนั้นส่งผลให้ความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปลี่ยน นั้น ลดลง 
ซ่ึงนโยบายน้ียงัคงไวส้ าหรับช่วงปี 2565 ซ่ึงทางบริษทัคาดว่าว่าจะไดร้ับยอดขายจากทางต่างประเทศมากยิ่งข้ึน 
 ฉะนั้น ถึงแมว้่าการแข่งขนัในตลาดในประเทศนั้นยงัคงมีการแข่งขนัแย่งชิงตลาดกนัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนั ทางลูกค้า
ของทางบริษทัฯ ได้มุ่งเน้นที่จะแข่งขนัด้วยราคาและตน้ทุนที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปี อย่างไรก็ตาม ความต้องการทางการตลาดของ
สินค้าอลูมิเนียมนั้น ยงัคงมีการเพิ่มข้ึนทุกปี แม้ว่าการแข่งขนันั้นจะสูงข้ึน ยอดการใช้ของสินค้าอลูมิเนียมก็ยงัมีความต้องการอยู่ใน
หลากหลายประเทศ ทางบริษทัจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย ให้มีสัดส่วนในการส่งออกให้มากข้ึนโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคท่ีมี
ความตอ้งการสินคา้อลูมิเนียมรีดเยน็สูง เช่น ประเทศอินเดีย, สหรัฐอเมริกา, และ หลากหลายประเทศในโซนยุโรป เป็นตน้ 
 ความทา้ทายในปี 2564 นั้น ราคาอลูมิเนียมนั้นมีความผนัผวนมาก ราคาขายอลูมิเนียมปฐมภูมิได้มีการปรับข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ในทุกไตรมาส อีกทั้งราคาพลงังานและตน้ทุนหลายรายการท่ีปรับเพิ่มสูงข้ึนตลอดทั้งปี ส่งผลกระทบให้บริษทัฯ ตอ้งมีการปรับราคา
สินคา้หลายครั้ ง เพื่อลดความเส่ียงในการขาดทุน ส่งผลให้ยอดขายในบางอุตสาหกรรมได้ลดลงไปบา้ง แต่บริษทัฯ ก็ไดร้ับการสั่งซ้ือ
จากลูกค้าใหม่ข้ึนมาทดแทน ท าให้ยอดขายสามารถที่จะรักษาปริมาณไว้ได้ตลอดปี ซ่ึงความท้าทายน้ียงัคงมีอย่างต่อเน่ือง และ 
คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะไม่ส้ินสุดในปี 2565 

ต่อเน่ืองจากช่วงปลายปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัวิกฤติการขาดแคลนตู้สินค้า ซ่ึงส่งผลให้สินคา้ที่ลูกคา้ต้องการให้ส่งมอบ
หลงัจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นมีความล่าชา้ในการจดัส่งมากยิ่งข้ึน อีกทั้งราคาค่าส่งสินคา้ได้เพิ่มมากข้ึนถึง 5 เท่า ส่งผลให้
ตน้ทุนสินค้าและวตัถุดิบนั้นเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงปัญหาในส่วนน้ีได้ส่งผลต่อเน่ืองกับการขายของบริษทัฯ ซ่ึงได้มุ่งเน้นการ
ส่งออก ได้ประสบกับปัญหาการส่งมอบ และมูลค่าตน้ทุนของสินคา้เพิ่มข้ึนอย่างชดัเจน ซ่ึงปัญหาน้ีจากเดิมคาดว่าจะส่งผลกระทบไป
จนถึงช่วงส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 อย่างไรก็ตามปัญหาน้ียงัไม่สามารถที่จะกลบัสู่ภาวะปกติไดจ้นถึงปัจจุบนั นอกเหนือไปจากน้ี
ยงัมีปัญหาขาดแคลนช้ินส่วนอิเลคทรอนิก ซ่ึงส่งผลกระทบไปยงัหลาย ๆ อุตสาหกรรมในกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยานยนต์ ท าให้การส่งมอบสินคา้ของกลุ่มลูกคา้น้ีไดร้ับผลกระทบจากการเลื่อนรับสินคา้ในหลาย ๆ ครั้ ง  
 
ความยาก/ง่ายที่จะมีคู่แข่งรายใหม่ 

ธุรกิจที่บริษทัฯ ด าเนินการเป็นอุตสาหกรรมผลิตอลูมิเนียมประเภทแผ่นและม้วน ต้องใช้เทคโนโลยีสูง ใช้เคร่ืองจักร
เฉพาะเจาะจง และ จ าเป็นตอ้งลงทุนสูงมาก อีกทั้งตอ้งปรับปรุงลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เพื่อรองรับกบัตลาด
ใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับและพฒันาร่วมกบัลูกคา้ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดไดต้ลอดเวลา การก่อตั้งโรงงานใหม่มาเป็นคู่แข่ง
ในประเทศก็อาจเกิดข้ึนได ้เช่น มีบริษทัขา้มชาติรายใหญ่มาลงทุนและมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานมาก่อน นอกจากน้ีได้มี
บริษทัตวัแทน/ตวักลางเกิดข้ึนเพื่อการน าเขา้ สินคา้ประเภทเดียวกบัท่ีบริษทัผลิตอยู่ โดยใช้ขอ้ไดเ้ปรียบจากการปรับลดภาษีน าเข้า
ในหมวดสินคา้อลูมิเนียมแผ่นเหลือร้อยละ 0 มาแบ่งตลาดไปเพราะเห็นถึงโอกาสการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และ
ไดร้ับการสนบัสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ  

คู่แข่งขนัปัจจุบนัส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศในแถบ Asia ซ่ึงมีต้นทุนท่ีถูกกว่าเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในประเทศนั้น 
ๆ มีปริมาณการผลิตสูงมาก จนต้นทุนต่อหน่วยต ่ามาก มีการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบกับผลกระทบจาก
การปรับลดภาษีขาเขา้ (FTA) จนเป็น 0% จึงใช้นโยบายดา้นราคา เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย หากแต่บริษทัฯ ได้
ปรับตัวและกลยุทธทางการตลาด รวมถึงการปรับลดต้นทุนมาตลอดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยงัมีการยอมรับด้านคุณภาพและการ
บริการมากข้ึน จึงไดส่้วนแบ่งตลาดกลบัคืนบา้ง ประกอบกบัไดต้ลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศมากข้ึน 
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ส าหรับสินค้าที่ท าทดแทนอลูมิเนียมมีน้อยมาก แต่อาจมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ราคาตน้ทุนถูกกว่าแต่ประสิทธิภาพเท่า
เทียมก็เป็นไปได ้ซ่ึงการพฒันาในแบบน้ียงัเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ยงัตอ้งติดตามอย่างสม ่าเสมอ 
 

อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือและผู้ขาย 
ในปีท่ีผ่านมาลูกค้าทั้งรายใหญ่ และขนาดกลางยงัคงมีอ านาจการต่อรองสูง แต่เน่ืองจากความต้องการท่ีสูงรวมทั้งการ

ผลิตสินค้าท่ีไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาด ท าให้ผูซ้ื้อสินค้ามีอ านาจการต่อรองท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินค้า
อลูมิเนียมรีดส าเร็จ เป็นสินคา้ที่มีการแข่งขนัสูง ถึงแม้ว่าความตอ้งการของสินค้าจะสูง แต่ทางบริษทัก็ต้องมีนโยบายออกมาอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้ส่งสินคา้คุณภาพในราคาที่ลูกคา้พอใจ เพื่อรักษาฐานของตลาดในแต่ละกลุ่มไว้ 

 

 (3)  การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
        ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
1. การผลิต 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมม้วนที่ไดก้ารรับรอง ISO 9001 : 2015 และไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อีกด้วย  โดย มีโรงงานที่ใช้ในการผลิต จ านวน 4 โรง อยู่ที่จังหวดัสมุทรปราการ  มีก าลงัการผลิต
โดยรวมประมาณ 3,600 ตัน/เดือน มีพนกังานและพนกังานของผูร้ับเหมารวม 309 คน ส าหรับการผลิตจะข้ึนกบัปริมาณการสั่งซ้ือ
ของลูกค้า ฤดูกาล และการคาดการณ์ยอดขายของฝ่ายจดัการ (ฝ่ายการตลาด) ซ่ึงสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ได้ แต่เพื่อ
รองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคตท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึน บริษทัฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพ และ
เพิ่มเติมเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและก าลงัในการผลิต รักษาคุณภาพ และสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

  
 
2. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
 วตัถุดิบหลกัในการท าอลัลอยด์ชนิดต่าง ๆ ในการผลิตของบริษทั คือ อลูมิเนียม และ โลหะชนิดอื่น ๆ การจัดซ้ือนั้น 
ส่วนมากวตัถุดิบมีความจ าเป็นต้องน าเขา้จากต่างประเทศเน่ืองจากวตัถุดิบส่วนมากไม่ไดมี้การผลิตอยู่ในประเทศไทย โดยแหล่ง
วตัถุดิบนั้นมาจากแหล่งท่ีได้รับความน่าเช่ือถือในระดับสากล ซ่ึงในการจัดหาวตัถุดิบนั้ น ราคาของวัตถุดิบจะเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซ่ึงราคาของวตัถุดิบนั้น เป็นไปตามราคาตลาดโภคภณัฑ์ ซ่ึงทางบริษทัฯ ตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อการได้มาซ่ึง
วตัถุดิบท่ีมีราคาดี อีกทั้ง จากการท่ีบริษทัมีประวติัและความสัมพนัธ์อนัดีในการซ้ือขายอลูมิเนียม และอื่น ๆ กบัผูข้ายหลายราย ท า
ให้ไดร้ับความไวว้างใจและได้รับการเสนอขายจากผูผ้ลิตและผูค้้ารายใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ ท าให้บริษทัมีแหล่งวตัถุดิบมากข้ึน
และไดร้ับเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีดีข้ึน โดยสรุปจากความสัมพนัธ์ที่ดีอย่างยาวนานกบัผูข้ายหลายรายจนเป็นที่ไวว้างใจและไดร้ับการ
สนับสนุนที่ดีตลอดมา ประกอบกบันโยบายบริหารจัดการที่กระจายความเส่ียงในการจัดหาวตัถุดิบ โดยการจัดหาผูข้ายรายใหม่
เพิ่มเติม และการช าระเงินท่ีตรงต่อเวลา ท าให้บริษทัมีความมัน่ใจการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตทั้งวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบอื่นๆว่า
จะมีความสม ่าเสมอดา้นปริมาณ ความเช่ือถือดา้นคุณภาพ และความสมเหตุสมผลดา้นราคา ไดต้ลอดไป   
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

ลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกั ๆ ที่บริษทัใชใ้นการประกอบธุรกิจ คือ บริษทัเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินรวม 6 โฉนด 
(ติดต่อกนั) รวมเน้ือท่ี 34 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 41.5  ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมืองฯ  จังหวดั
สมุทรปราการ  พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เช่น อาคารโรงงาน 4  โรง  อาคารเก็บสินค้า 1 หลงั อาคารส านักงาน 2 หลงั ฯลฯ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ที่ส าคญั  เช่น  เตาหลอม  เคร่ืองหล่อ  รีด  อบ  ตัด  ดึง  เคลือบ  แผ่นอลูมิเนียม ฯลฯ  ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉพาะเคร่ืองจกัร
ที่ส าคญับริษทัฯ บริษทัฯ ได้ปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพเพื่อให้มีขีดความสามารถและความเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้ประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัและอนาคต โดยมีมูลค่าและภาระดงัน้ี    

หน่วย : ล้านบาท 
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ 31 ธ.ค. 2564 

ภาระผูกพัน 
 (วงเงินจ านอง) 

ที่ดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 40.31 
97.44 อาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 30.64 

เคร่ืองจกัร-อุปกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 494.78* 963.68  
         หมายเหตุ    * ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 176.82 ลา้นบาท 
 

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
                                                                                                              (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าลิขสิทธ์ิ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม 

0.69 0.95 1.63 
 
 

 (5)  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  
 - ไม่มี –  

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

  1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
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- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ื่น 
-      บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ์ื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามญั  
-      บริษทัไม่มีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม หรือไปถือหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) 
 

       1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 
 บริษทัไม่มีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม หรือไปถือหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) 
 

  1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่  
                       ไดเ้ปิดไวใ้นหัวขอ้ 1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจแลว้ 
 
 1.3.4 ผูถ้ือหุ้น 

(1) รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่   
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date ) 

ล าดับ ช่ือ –สกุล จ านวนหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้า

ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2565 

จ านวนหุ้น  
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษทั โลหการไทย จ ากดั 1            41,848,338  41.89 48,539,259  48.59 
2 Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.2 13,381,476 13.39 13,381,476 13.39 
3 Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 2       6,690,921 6.70            
4 กลุ่มนางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ ์               7,354,769  7.36        7,354,769  7.36 

ณ วนัที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) 
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5 กลุ่มนายจิรวุฒิ  จยัวฒัน์                4,241,318  4.25         4,241,318  4.25 
6 กลุ่มนายสหสีห์  ชิตานนท์              3,971,675  3.98         3,971,675  3.98 
7 กลุ่มร.ท.กมลนยั  ชยัเฉนียน          2,686,741  2.69          2,686,741  2.69 
8 นายวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิตร 2,623,600 2.63 2,623,600 2.63 
9 กลุ่มนายสันชยั  ชยัเฉนียน                 1,919,722  1.92          1,919,722  1.92 

10 นางพรทิพย ์ รุจิณรงค ์ 2,056,195 2.06 2,056,195 2.06 
11 นางสงาม  เจริญรัถ              1,813,402  1.82         1,813,402  1.82 
12 อื่นๆ  11,313,966   11.31  11,313,966    11.31  

รวม 99,902,123 100.00 99,902,123 100.00 
1 เป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชยัเฉนียน โดยไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
Holding Company ประกอบดว้ย  

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ (%) 

1) นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ์ และครอบครัว        437,180 21.86 

2) นายสันชยั  ชยัเฉนียน และครอบครัว       306,300 15.32 

3) นายจิรวุฒิ  จยัวฒัน์ และครอบครัว        331,140 16.56 

4) ร.ท.กมลนัย  ชยัเฉนียน และครอบครัว    307,660 15.38 

5) นายสหสีห์  ชิตานนท์  และครอบครัว            316,940 15.85 

6) นางสงาม  เจริญรัถ และครอบครัว             300,780 15.04 
2เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นญี่ปุ่ นตามสัญญาระหว่างกลุ่มผูถื้อหุ้นไทยกบักลุ่มผูถื้อหุ้นญี่ปุ่ นซ่ึงเป็นบริษทัในเครือมิตซูบิชิกรุ๊ป (Mitsubishi Group) วนัที ่15 ธันวาคม 2538 
3กลุ่มสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ์  ประกอบดว้ย นางสิริเกตุ  ชยัเฉนียน  นางสรณีย ์ (ประธานกรรมการ/กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ) นายไชยยง (ประธาน   
 เจา้หน้าที่บริหาร/กรรมการ)   นางสาวกญัญภทัร และ นายณพีร์  ดีพนัธ์ุพงษ์ 
4กลุ่มนายจิรวุฒิ  จยัวฒัน์  ประกอบดว้ย นางสาวปุรณี  นายจิรวุฒ ิ(กรรมการ) นายศุภนิจ จยัวฒัน์  และ บริษทั สมาสัย จ ากดั 
5กลุ่มนายสหสีห์  ชิตานนท์ ประกอบดว้ย นางสาวกุลยา  นายสหสีห์ (กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัฯ) และ นายพีรายุ ชิตานนท์   
6กลุ่มร.ท.กมลนัย  ชยัเฉนียน ประกอบดว้ย นางศรีพรรณ ร.ท.กมลนัย (กรรมการ) และ นางสาวสุภิดา  ชยัเฉนียน          
7กลุ่มนายสันชยั  ชยัเฉนียน ประกอบดว้ย  นายสันชยั  นางสาวหน่ึงนุช  ชยัเฉนียน  และ นางจุฑาพร เตชะไพบูลย์ 
  

(2) บริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม หรือไปถอืหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) 
(3) บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถ้ือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั  

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 1.4.1 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 ลา้นบาท เรียกช าระแล้ว 499,510,615 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ 
 1.4.2 บริษทัฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั  
 1.4.3  บริษทัฯ ไม่มีหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัเป็นหลกัทรัพย ์ 
 
1.5 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อ่ืน 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นปีละ 1 ครั้ ง ในอตัราไม่เกิน 60% ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาอนุมติัของท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น 

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิที่ผ่านมาย้อนหลัง 
ปี เงินปันผล  (บาท/หุ้น) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น) เงินปันผลต่อ

ก าไรสุทธิ (%) 
2561 0. 17 0.28 60.71 
2560 0.20 0.12 166.67 
2559 0.12 0.18 66.67 
2558 - (0.28) - 
2557 - 0.03 - 
2556 - (0.97) - 
2555 - (0.70) - 
2554             0.325* 0.55 59.09 
2553             0.225** 0.34 59.47 
2552             0.45*** 0.68 66.17 
2551 - 0.03 - 
2550             0.40**** 0.68 58.82  
* จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 40 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อ

หุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.20 บาท ต่อหุ้น  
** จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 40 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กบั

จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.10 บาท ต่อหุ้น  
*** จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อ

หุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.20 บาท ต่อหุ้น  
**** จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อ

หุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.15 บาท ต่อหุ้น  

 
 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

 2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
จากการด าเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการผนัผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านปัจจัย

ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อตัราดอกเบ้ีย การเมือง โรคระบาด การ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนและรุนแรง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้านกฎหมายและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ดา้นปัจจัยภายใน 
เช่น การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทัฯ การบริหารจดัการขอ้มูลภายใน ตลอดจนความเส่ียงจากการปฏิบติังาน เป็นต้น 
โดยเช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้บริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งในด้านผลประกอบการ การปฏิบัติงาน ความเช่ือถือจาก         
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ ต่อองค์กร การป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมท่ีดี เสริมสร้างความเช่ือมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่       
ผูล้งทุน พนกังานและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น 
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 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ จัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารเป็นผู ้ก าหนดให้ฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผูร้ับผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน 
รวมทั้งการระบุปัจจยัเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงดว้ยน้ี ช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถ
ออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเส่ียงได้มีการ
ระบุไวแ้ลว้ 

 บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดวตัถุประสงคแ์ละระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นการบริหารความเส่ียงอย่าง
ชดัเจน เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

1) น าการบริหารความเส่ียงที่เป็นมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นแนวทาง และก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึง
ในการตดัสินใจ การก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และ การด าเนินงานของบริษทัฯ  
 2) ก าหนดมาตรการและแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยพิจารณามาตรการที่
จะลดโอกาส และหรือ ผลกระทบจากความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการผลกัดันให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รที่ก าหนดไว ้ 
 3) ระบุความเส่ียง เหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด และผลกระทบ หรือลดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
บริษทัฯ ไดอ้ย่างเหมาะสมและทนักาล 
 4) ให้ทุกส่วนงานไดร้ับทราบข้อมูลความเส่ียงที่ส าคญั แนวโน้มของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจน
ก ากับดูแลความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเส่ียง และ
บริหารจัดการความเส่ียงที่ส าคญั ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงกรณีที่มี เหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการ และหรือ โครงการที่ส าคญั 
หรือการเปลี่ยน แปลงที่มีสาระส าคญัภายในบริษทั โดยค านึงถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละความสามารถที่จะปฏิบัติไดจ้ริง
ดว้ยตน้ทุนที่เหมาะสม  
 5) มีการส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในการบริหารความเส่ียง มีความ
ตระหนกัถึงการเป็นผูก้่อให้เกิดความเส่ียง ตลอดจนมีการบริหารความเส่ียงร่วมกนัภายใตง้านที่รับผิดชอบอย่างสม ่าเสมอ 
 6) ด าเนินการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเส่ียง
และผลกระทบจากความเส่ียง ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวม รวมถึงเพิ่มโอกาสให้กบัความส าเร็จ 
 2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ (emerging risk)    
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ความเส่ียงเก่ียวกับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต การแข่งขันในอุตสาหกรรม  
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นจ าหน่าย เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า การที่

รัฐบาลไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างอตัราภาษีน าเขา้ทั่วไป (MFN RATE)  โดยสินคา้ที่บริษทัผลิตและจ าหน่ายมีอตัราภาษีน าเข้า
ลดลงเหลือ 5% ตั้งแต่  วนัท่ี 1 มกราคม 2548 บางส่วนลดลงเหลือ 3% ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 แล้ว  ส่วนเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) มีอตัราภาษีน าเขา้ลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 ส าหรับการเปิดเสรีการคา้ (FTA) ในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) 
กบัประเทศต่าง ๆ เช่น บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน อาเซียน-จีน ญ่ีปุ่ น, ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบและ
ผลิต-จ าหน่ายสินค้าอลูมิเนียมเช่นเดียวกับบริษทัฯ มีการลดภาษีเหลือ 0% ส่วนอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-เกาหลี จะทยอยมีผล
ไล่เลี่ยกัน การลดอตัราภาษีน าเข้าของรัฐบาลดังกล่าวมีแนวโน้มท าให้การน าเข้าเพิ่มสูงข้ึน  รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก Eastern Economic Corridor (EEC) ท่ีท าให้มีนกัลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี
อีอีซี ส่งผลให้สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนและรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มคู่แข่งท่ีเป็นนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ท่ีเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสินคา้ในประเทศไทยเพื่อใชสิ้ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือเพื่อหลบหลีก
ผลกระทบจากมาตรการข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าจากประเทศจีนของสหรัฐอเมริกา อินเดีย อียู ฯลฯ เน่ืองจากประเทศไทยมีข้อ
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ได้เปรียบและความพร้อมมากกว่าหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน ทั้งในเร่ืองระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและขนส่ง 
รวมถึงความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ การเพิ่มข้ึนของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ง
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ได้พยายามให้ขอ้มูลถึงผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและ
เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ดงักล่าวด้วยการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและพฒันาเทคนิคการผลิต เพื่อให้ได้
ทั้งผลผลิตและคุณภาพท่ีสูงข้ึน การควบคุมค่าใชจ้่ายในการผลิต การพฒันาตลาดและสินคา้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมถึงในด้านการ
บริการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งก่อนและหลงัการขาย ให้อยู่ในสถานะท่ีสามารถจะแข่งขนัไดอ้ย่างทัดเทียมกบัคู่แข่ง
ในทุกด้าน ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด คู่แข่ง และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เตรียมรับมือกบัสภาวะการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงเช่ือว่าน่าจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบดงักล่าวลงไดบ้า้ง 
 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิ่งผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย 

ในปี 2564 บริษทัไดมี้ยอดขายผ่านผูจ้ัดจ าหน่าย คือ MALC Thai Co., Ltd. เป็นจ านวนเงิน 926.25 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
35.96 ของรายได้จากการขาย) เพิ่มข้ึนจาก 497.77 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของรายได้จากการขาย) ของปีก่อนหน้า               
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูจ้ดัจ  าหน่ายช่วง อายุสัญญา 5 
ปี ต่อเน่ืองจากสัญญาเดิม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดย MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นตวัแทนของกลุ่ม 
Mitsubishi และครบก าหนดแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2565 โดยบริษทัฯ มีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย 
อายุสัญญาคราวละ 1 ปี ต่อเน่ืองจากสัญญาเดิม มีผลตั้งแต่วันท่ี 27 มกราคม 2565 ด้วยความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มผูถ้ือหุ้น
ประกอบกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เองก็ไดถู้กพฒันาจนเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มลูกค้าของผูจ้ดัจ  าหน่ายรายน้ี จึงมีความเป็นไปได้
น้อยท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายรายน้ีจะยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญากบัทางบริษทัฯ  
 

ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต          
 Aluminium เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ซ่ึงมีการจัดจ าหน่ายโดยตรงจากผู ้ผลิต (Producer) และโดยผู ้ค้า 
(Trader) โดยในปี 2564 ตลาด Aluminium มีความผนัผวนทั้งปริมาณและราคาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกิจหลกัของโลก 

นอกจากน้ี ในตลาดการเงินไดมี้การน า Aluminium ไปเป็นฐานของตราสารทางการเงิน ท าให้เพิ่มความผนัผวนดา้นปริมาณ
และราคามากข้ึน กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทานท่ีแทจ้ริง  

จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดเ้ตรียมพร้อมในการบริหารความเส่ียงดา้นอุปทานโดยการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจดว้ย
การจดัซ้ือจากผูจ้  าหน่ายหลายรายจากทั้งสองประเภทและจากแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆ และการท าสัญญาซ้ือขายในระยะยาวและ
ระยะสั้นประกอบกนั นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงดา้นราคา เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนราคา
สินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement) ระยะสั้นกบัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงจะช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนมิให้มีความผนั
ผวนมากนกั และทราบตน้ทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนดา้นรายไดต่้อไป  

อย่างไรก็ดีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวมิไดป้ระกนัว่าบริษทัฯ จะสามารถจดัการซ้ือวตัถุดิบไดใ้นราคาต ่ากว่า
ตลาดซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างแม่นย  าในขณะที่ท าสัญญา และบริษทัฯ มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเน้นการท าก าไรจากการ
ผนัผวนของราคา Aluminium โดยณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษทัฯ ไม่มียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement)  
 

ความเส่ียงด้านการเงิน            
 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการน าเขา้วตัถุดิบหลกัในการผลิตจากต่างประเทศ ในขณะที่จ  าหน่ายสินคา้เป็นสกุลเงินบาทบางส่วน 
จึงมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ับการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งในการท าสัญญา
ซ้ือขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการบริการความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
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สัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยในปี 2564 บริษทัฯ ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ จ  านวน 3.77 ล้านบาท และ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 23.76 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีสถาบันการเงินต่าง ๆไดใ้ห้การสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือในการน าเขา้วตัถุดิบหลกัอย่างเพียงพอและในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม  

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกับเงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทส์ เงินกู้ยืมเงินระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบัน บริษทัฯ ควบคุมบริหารจดัการความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย
อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ใช้วงเงินกูย้ืมเงินระยะยาวส าหรับการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนใน
ระยะยาว หรือใชว้งเงินเบิกเกินบญัชี หรือเงินกูย้ืมระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 
 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ          
 บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใช้
นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
จากการให้สินเช่ือ จ านวนสูงสุดที่บริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการค้าอย่างสม ่าเสมอ และการขายสินคา้ให้ลูกค้าบาง
รายในต่างประเทศมักจะให้จ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วน บริษทัฯ พิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้ง
ส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ค านึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วนัที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 

ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25       
 ณ วนัที่ 11 มีนาคม 2565 (RD) บริษัท โลหการไทย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน  (Holding Company) ถือหุ้น 
100% โดยบุคคลในตระกูลชยัเฉนียน ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 41,848,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงท าให้ตระกูลชยัเฉนียนสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
แต่งตั้งกรรมการ การขอมติในเร่ืองอื่น ๆ ท่ีต้องใช้เสียงข้างมากของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีตามข้อบังคบับริษทัฯ และ
กฎหมาย ก าหนดให้ตอ้งไดร้ับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ดงันั้น ผูถ้ือหุ้นรายอื่นจึงอาจรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเร่ืองที่ผูถ้ือหุ้นใหญ่เสนอไดค้่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของเสียงขา้งน้อยอยู่แลว้ จึงไม่เคยเกิดปัญหาดงักล่าวกบับริษทัฯ เลย  
 

ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซ่ึงเป็นไวรัสที่มี
อตัราการแพร่ระบาดท่ีสูง และในขณะนั้นยงัไม่มียาหรือวคัซีนท่ีสามารถรักษาหรือป้องกันไดผ้ลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคและก าลงัซ้ือทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง และการส่งออกสินค้าอาจมีการ
หยุดชะงักชัว่คราวจากความเขม้งวดในการเดินทางและการขนส่งตามนโยบายในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการ
สภาวะการลงทุนโดยรวมที่อาจจะต้องชะลอออกไปเน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด  บริษัทฯ ต้องปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานและน ามาตรการต่าง ๆ มาใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งรองรับไปกบัการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal) มิให้ธุรกิจหยุดชะงัก 
ไม่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพนกังานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ พนักงานของบริษทัฯ ไดร้ับการดูแลอย่างเต็มที่และไดร้ับ
การส่ือสารขอ้มูลท่ีเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้ทราบทั้งขอ้มูลภายในบริษทัฯ และขอ้มูลจากภายนอกท่ีจ าเป็น  
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 ในปี 2564 ยงัมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติและ
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อให้พนกังานทุกระดบัปรับตวัมีความเขา้ใจและตระหนกัในเร่ืองการป้องกนัตนเอง
จากโรคระบาดดังกล่าวและยกระดับมาตรการเฝ้าระวงัและป้องกันทั้งในเร่ืองการเข้าท างานในพื้นท่ีบริษทัฯ การใช้บริการโรง
อาหารและพื้นท่ีส่วนกลาง การงดการเดินทางไปพื้นท่ีเส่ียงและต่างประเทศ การงดนดัหมายกับบุคคลภายนอก การหลีกเลี่ยงการ
ประชุมท่ีไม่จ าเป็น การท างานท่ีบา้น รวมไปถึงการดูแลตวัเองทั้งในและนอกเวลางาน เป็นตน้  
 ทั้งน้ี ในช่วงปี 2564 ที่ยงัคงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ข้ึน บริษทัฯ ยงัคงหาตลาดและได้รับค าสั่งซ้ือ
สินค้าเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้รายไดร้วมเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 152 และมีก าไรสุทธิ 3.8 ล้านบาท หลงัจากที่ขาดทุนในปี 2562 
จ านวน 146 ลา้น ปี 2563 จ านวน 136 ลา้น ในปี 2565 แมว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัไม่ยุติ บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า
จะยงัคงมียอดค าสั่งซ้ือสินค ้าเข้ามาอย่างต่อเน่ืองเช่นเดิม โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่ม ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS ที่
ใช้ท าแผงระบายความร้อนในเคร่ืองปรับอากาศ ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE ส าหรับหมวดยานยนต์ และ
อลูมิเนียมมว้น 
 2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถ้ือหลกัทรัพย ์-ไม่มี-  
 2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ -ไม่มี- 
 

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมั่นเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์และบุคลากรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป้าหมายความยัง่ยืนของการด าเนินกิจการ ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั มีการปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืน  บริษทัฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการจัดการความย ัง่ยืนความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงไดน้ าแนวปฏิบติัมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการกระบวนการท าธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ยึดหลกัในการท าธุรกิจตามกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทัฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติดว้ยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส และค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องคก์รท่ีด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม และพฒันาไปสู่ความย ัง่ยืน โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางรายงานความยัง่ยืน 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดีดงัต่อไปน้ี 

 
การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที่สุจริตและเท่าเทียมกนั โดยยึดถือปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไข
ทางการคา้ รวมทั้งให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คู่คา้ทุกราย เคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

บริษทัฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นท า
ความดีต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐาน มีการควบคุมท่ีดี ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความระมดัระวงั ตามมาตรฐานสากล ถือปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึง
การปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม และไม่เปิดเผยขอ้มูลทางการคา้ของลูกค้า 
เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือกฎหมาย 
การแข่งขันที่เป็นธรรม : มีการปฏิบติัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการค้ากบัลูกคา้ และผูข้าย
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ไม่บิดเบือนข้อมูล
หลอกลวงหรือใชว้ิธีอื่นใดที่ไม่ถูกตอ้ง 

- บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม 
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- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 
- ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม  
- ไม่ท าลายช่ือเสียงหรือโจมตีของคู่แข่งดว้ยการให้ร้าย 

การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิ์น และเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาสิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ อย่างเคร่งครัด  

- บริษทัจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด 
- พนกังานของบริษทัฯ มีหน้าที่รักษาความลบัทางการคา้ วิธีประกอบธุรกิจที่เป็นความลบั ไม่ว่าจะเป็นของบริษทัฯ ลูกค้า 

หรือคู่คา้ 
- พนกังานของบริษทัฯ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการท างาน ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมายศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 
- พนักงานของบริษทัฯ ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี

ลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในบริษทัฯ โดยเด็ดขาด 
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า: ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า 
ผูข้าย รวมทั้งตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานของผูร้ับจา้งซ่ึงเป็นคู่คา้ของบริษทัฯ 

- ปฏิบติักบัคู่คา้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคญัดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกนั 

- การคัดเลือกคู่ค ้ าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพฒันาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย ัง่ยืนกับคู่ค้าและ
คู่สัญญา 

- มีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
- ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคดัเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการ

สั่งซ้ือ มีการประเมินคู่คา้โดยใชเ้กณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ มีจรรยาบรรณ/นโยบายด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนให้พนักงานของบริษทัฯ ปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้ถูกตอ้ง มีความโปร่งใสดว้ยเช่นกัน พร้อมกับการ
สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติที่ถูกตอ้งในทุกระดบั จดัให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษทัฯ ได้
ประกาศใช้จรรยาบรรณ/นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และให้ถือเป็นระเบียบข้อบังคบัการท างานของบริษทัฯ ที่
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติ นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซ่ึงเป็นความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 โดย
ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในห้วขอ้ 8.1.4 (3) 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน ยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบัติร่วมกนั พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่
กระท าการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกัน 
ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคบัของบริษทัฯ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความ
เส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ บริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคล
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ใดบุคคลหน่ึงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตอ้งได้รับความ
คุม้ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้หรือการเปิดเผยไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง โดยได้ก าหนดให้ มีจรรยาบรรณ/นโยบายและ
แนวทางในการปฏิบติั ที่ผ่านมาบริษทัฯ ไม่ไดร้ับขอ้ร้องเรียนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัที่ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด 

 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผูบ้ริหารยึดหลกัการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมในทุกระดับไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา 
และเพศ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนจะไดร้ับการปฏิบติัอย่างเสมอภาค และเป็น
ธรรม สนบัสนุนการสร้างศกัยภาพเพื่อเพิ่มความกา้วหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้
พนกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณที่พนกังานพึงปฏิบติั จดัให้มีการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการให้แก่พนกังานอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจา้งงานที่ยุติธรรม มีสวสัดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพฒันาเพื่อความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน รวมทั้งมีการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบติัต่อกนัด้วยความสุจริตใจ 
รับฟังข้อคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอความคิดเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ัด
ให้มีจรรยาบรรณ/นโยบายการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและยกระดับความส าคญัของทรัพยากรบุคคลที่ถือว่ามี
ความส าคญัสูงสุดในการด าเนินธุรกิจที่จะท าให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายอย่างย ัง่ยืน 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนผลิตสินคา้ที่มีความปลอดภยั และรับผิดชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค บริษทัฯ 
ตระหนักถึงความส าคญัและค านึงถึงสุขภาพความปลอดภยัของผูบ้ริโภค มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยั การตรวจ
ติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง ยงัคงความสอดคล้องกับข้อก าหนด แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

- บริษทัฯ ส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม 
- ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที่ถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอใน

การตัดสินใจ โดยไม่มีการปกปิดความเป็นจริงกับลูกค้าอนัเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสินคา้และบริการ 

- รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชป้ระโยชน์ของตนเองหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ 
- ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าดว้ยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ

ของสินคา้และบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 
 บริษทัฯ มีจรรยาบรรณ/นโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  ในกรณีที่บริษทัฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนบัสนุนทางการเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขดัต่อหลกักฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระท าไปด้วยความคาดหวงัที่จะได้รับการ
ปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งน้ี ในการสนับสนุนจะตอ้งจัดท าหนงัสือขออนุมติั ระบุช่ือผูร้ับการสนับสนุนและวตัถุประสงคข์อง
การสนบัสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี 
พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอ้างความ
เป็นพนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หาก
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เขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัการด าเนินการใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดความเขา้ใจว่าบริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ ในพรรค
การเมืองใดพรรคหน่ึง 
 
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
  บริษทัฯ ตระหนกัถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสร้างคุณค่า
สินคา้ของบริษทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกของบริษทัฯ  
  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ท าการช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและ วิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจจากการสานสัมพนัธ์ ความคาดหวงั และการตอบสนอง ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

 

PRODUCTION PROCESS 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความย ัง่ยืนของบริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

เป็นไปอย่างเกื้อกูลจึงไดก้ าหนดวิธีการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และพิจารณาประเด็นท่ีส าคญัไว ้ดงัน้ี 
 

• กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การสานสัมพันธ์ และการตอบสนอง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมการส่ือสารสาน

สัมพันธ์ 

ความคาดหวังและประเด็น

ส าคัญ 

การตอบสนอง 

พนกังาน 

(employee) 

ช่องทางรับความคิดเห็นขอ้
ร้องเรียน 
-บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
-E-mail 
-Morning talk  พนกังาน 
-ประชุมประจ าเดือน 
-การอบรมปฐมนิเทศ 
-การประเมินผลงานประจ าปี 

-ค่าตอบแทน,สวสัดิการที่
เหมาะสม 
-ความมัน่คงของรายได้ 
-ความกา้วหน้าในการท างาน 
-มีความปลอดภยัในการ
ท างาน 
-สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ดี มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เอื้อต่อการท างาน มีความ
ปลอดภยั 
-มีแผนในการอบรมพฒันา

ความรู้ความสามารถ 

-ค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต ่า 
-สวสัดิการสอดคลอ้งกบั
กฏหมายก าหนด 
-มีการดูแลเร่ืองความปลอดภยัใน
การท างาน  สนับสนุนเร่ือง
อุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล 
-มีการจดัอบรมเพิ่มความรู้  
ทกัษะให้กบัพนกังาน 
-มีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบั

กฏหมาย                                    

-รับฟังความเห็น ขอ้เสนอแนะ 

เพื่อน ามาพิจารณาและปรับปรุง 

คู่คา้ที่ส่งมอบสินคา้/

วตัถุดิบ (supplier) 

-E-mail  
-การประเมิน Supplier  
-แบบสอบถาม (Questionnaire) -

โทรศพัท์ 

-ปริมาณการสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน 
-มีความโปร่งใส เป็นธรรม        
-เป็นท่ีนิยมและให้ความ
ไวว้างใจ                                 -
ไดร้ับสินคา้ตรงตามท่ีตกลง    -
ไดร้ับเงินค่าสินคา้และบริการ
ตามก าหนด                              
-ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีคาดหวงั
(Forecast)                                 
-ไม่เลือกปฏิบติั 

-สนบัสนุนขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่องาน
จดัซ้ือ เช่น สเปคสินคา้ 
รายละเอียดสินคา้ รวมถึงเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งดา้นคุณภาพ  
การส่งมอบ การให้บริการ ท่ีได้
ตกลงร่วมกนัไว ้เป็นตน้                                       
-จ่ายค่าสินคา้ตามก าหนดเวลา  
ถูกตอ้ง  ครบถว้นตามขอ้ตกลง 

-มีการคดัเลือกผูข้าย 
-มีการตรวสอบ ณ แหล่งผลิต

ก ากบัดูแลกิจการอย่างโปร่งใส

และเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ลูกคา้ (customer and 

consumer) 

-พบปะลูกคา้ 
-ส ารวจความพึงพอใจ 
-โบชวัร์สินคา้ 
 

ส่งมอบตรงตามเวลา                
-ราคาที่เหมาะสม/สมเหตุผล 

-ขอ้ร้องเรียนดา้นคุณภาพเป็น  

-บรัษทัฯ ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 และ14001  

- วดัผลตามความพึงพอใจของ 
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-E-mail 
-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

Line โทรศพัท์ 

ศูนย ์

-ไม่มีการปนเป้ือนใน
ผลิตภณัฑ์ 

-การรักษาความลบัของลูกคา้ 

-ปฏิบติัตามกฏหมายการคา้ 

-ปฏิบติัตามระบบคุณภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

-การรับประกนัและบริการ
หลงัการขายที่ดี 
-การลดราคา 

ลูกคา้ 

-ปฏิบติัขอ้ก าหนดของลูกคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

-ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
-รับฟังความเห็นขอ้เสนอแนะ 

เพื่อน ามาพิจารณาและปรับปรุง 

ชุมชน (community) -พบปะชุมชน 
-โทรศพัท์ / ไลน ์
-บอร์ดประชาสัมพนัธ์ชุนชน 

-สภาพแวดลอ้มที่ดีไม่ก่อ
มลพิษที่เป็นอนัตรายต่อ
ชุมชน 
-สนบัสนุนกิจกรรมของชุน

ชน CSR 

-มีกิจกรรม สนบัสนุน บริจาค 
ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน โรงเรียน 
วดั 
-มีการรับขอ้ร้องเรียนจากชุมชน
รอบขา้งเพื่อน าไปปรับปรุง 
-มีการตรวจสอบจากภาครัฐ

สม ่าเสมอ 

 

พนัธมิตรทางธุรกิจ 

(business partner) 

-การประชุม /ซูม 
-E-mail 

-มีความโปร่งใส เป็นธรรม     

-ไม่เลือกปฏิบติั                       

-ผลตอบแทนที่ไดจ้ากการขาย

สินคา้สมเหตุผล                      

-การรักษาความลบัของลูกคา้      

-ส่งมอบตรงตามเวลา              

-การรับประกนัการบริการ       

-ปฏิบติัตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

-มีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

-วดัผลตามความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 

-ปฏิบติัขอ้ก าหนดของลูกคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

-ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
-ก ากบัดูแลกิจการอย่างโปร่งใส

และเป็นธรรม ตรวจสอบได ้

เจา้หน้ี (creditor) -E-mail 
-โทรศพัท์ 

-ช าระหน้ีตรงตามเวลา             

-ให้บริษทัฯ มีผลประกอบการดี                                              

-รับฟังความเห็นขอ้เสนอแนะ 

เพื่อน ามาพิจารณาและปรับปรุง 

-มีการตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 

ผูถ้ือหุ้นและนกั -ประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี -ไดร้ับปันผลอย่างเหมาะสม -ก ากบัดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
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ลงทุน (shareholder 

and investor) 

-การแถลงผลการด าเนินงานทุก
ไตรมาส 
-รายงานประจ าปี 
-โทรศพัท์/ E-mail /นกัลงทุน
สัมพนัธ์/Call center 
-เวบ็ไซต์ 
-การจดักิจกรรมเยี่ยมชม

โรงงาน 

และสม ่าเสมอ                           

-ให้บริษทัฯ มีผลประกอบการดี                                             

-มีการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

โปร่งใส 

 

และเป็นธรรม ตรวจสอบได ้     

-เปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัและ

จ าเป็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ                                           

-รับฟังความคิดเห็น/

ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามา

พฒันาการด าเนินการ                                

-มีจรรยบรรณในการท าธุรกิจ 

หน่วยงานก ากบัดูแล

ทอ้งถิ่นและภาครัฐ 

(government 

authority) 

-จดหมาย 
-E-mail                                      

-โทรศพัท์                                   

-เยี่ยมชมพบปะ 

 

-การด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส
และสอดคลอ้งตามกฎหมาย 
-มลภาวะไม่เกินกฏหมาย
ก าหนด 
-ปฏิบติัตามกฏหมายก าหนด 
ส่งรายงานครบถว้น 
-ช่วยเหลือ สนบัสนุนขอ้มูลที่

จ  าเป็นและตอ้งการ 

-ปฏิบติัตามกฎหมายครบถว้น 

-สนบัสนุนขอ้มูลตามกฎหมาย
และที่จ  าเป็นตามที่ไดร้ับการ
ร้องขอ  

 

 
การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 ในปี 2564 บริษทัฯ มีการตั้งเป้าหมายของการบริหารจดัการองคก์รทางดา้นเศรษฐกิจ 3 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่  

1. การปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองควาตอ้งการของลูกคา้ ภายในปี 2565  
2. พฒันาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ทุกรายสู่ระดบั A และ  
3. ขอ้ร้องเรียนจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสายห่วงโซ่อุปทานเป็นศนูย ์

 
3.3  การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 
        บริษทัฯ เป็นผูน้ าเข้าอลูมิเนียมแท่ง (Ingot)  เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมชนิดต่างๆ เป็นวตัถุดิบจ าหน่าย
ให้กับผูผ้ลิตอื่นๆ ซ่ึงจะน าไปผลิตสินค้าต่อ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ประเภทอื่นๆ ต่อไป โดยมุ่งเน้นเป็นผูน้ าใน
การผลิตสินคา้ที่มีลกัษณะเฉพาะและมีคุณภาพ ซ่ึงตระหนกัถึง ความส าคญัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม มุ่งเน้นการพฒันาการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 
เพื่อการเติบโตของบริษทัฯ อย่างย ัง่ยืน โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายดงัต่อไปน้ี 

ความมุ่งมั่นด าเนินระบบ ISO 14001 บริษัท วโรปกรณ์  จ  ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและดี
ท่ีสุดเพื่อลดและป้องกนัการเกิดมลภาวะและการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด รวมทั้งปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มให้
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

1. จดัสร้างและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในมาตรฐานสากล ISO 14001 
2. ปฏิบติัตามกฎหมาย / RoHS และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของลูกคา้และบริษทัฯ 
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3. จดัท าและทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อ 
3.1 การใชปั้จจยัต่าง  ๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้มีการใชซ้ ้า การหมุนเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ และการใชท้ดแทน 
3.2 ลดของเสียจากกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม 
3.3 จดัการของเสียและขยะต่างๆ อย่างเหมาะสม 
3.4 ควบคุมการระบายอากาศเสีย  การระบายน ้าเสียและการปนเป้ือนสู่ดินและมลภาวะทางเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

4. จดัฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้พนกังานและผูป้ฏิบติังานในนามของบริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัใน
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ 

5. ท าการเผยแพร่นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม และมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารกบัลูกคา้ผูส่้งมอบและสาธารณชน 

 
3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2015 จากบริษัท SOCOTEC 

certification UK ตามที่บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัจดัให้มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี  

1.ก าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบในการควบคุมการด าเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกินกว่ามาตรฐาน
และไดด้ าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม
ก าหนดเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ ง ซ่ึงผลการตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อมยงัต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไวทุ้กรายการ และท่ีผ่านมา
บริษทัฯ ยงัไม่เคยมีประวติัการกระท าความผิดเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มใด ๆ 

2. ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย ัง่ยืน (CSR-DIW) ประจ าปี 2564  กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ผ่านการ
พิจารณา เเละได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล  CSR-DIW Award ปี 2564  ทั้งน้ี เพื่อให้ชุมชนรอบข้างท่ีตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ทั้งที่ด าเนินการเอง ร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนเข้ากิจกรรมงานตามประเพณีท้องถิ่นท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ในบริเวณพื้นท่ี
ใกล้เคียงกบับริษทัฯ จดัข้ึน และยงัไดจ้ัดให้มีช่องทางส าหรับการรับขอ้ร้องเรียนหากชุมชนไดร้ับผลกระทบใดๆ อนัเน่ืองมาจาก
การ ด าเนินธุรกิจขอบริษทั ซ่ึงในปีทีผ่านมาทางบริษทัไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม จากชุมชนและบริษทัท่ีอยู่ใกลเ้คียงแต่อย่างใด 

3. บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับไดต้ามมาตรฐาน รวมถึงมีการ
จดัท ากิจกรรม 5 ส. เพื่อความเป็นระเบียบภายในบริษทัฯ รวมทั้งมีมาตรการลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ซ่ึงจดัให้มีการ
แยกขยะและก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึนดว้ยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย   

4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอนั เน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

5. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัฯ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมภายในระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

มลพิษทางอากาศ  
เน่ืองจากมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อพนกังาน ชุนชนรอบขา้งของบริษทัฯ และส่ิงแวดลอ้ม  โดยบริษทัฯด าเนิน

ธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตลอดจนกระบวนการผลิตและมีการใชพ้ลงังานสะอาด 
(ก๊าซธรรมชาติ NG) การจดัการของเสียที่เหมาะสม ควบคุมการปล่อยของเสียอยู่ในระดับต ่ากว่าค่ามาตรฐานที่สามารถยอมรับได ้
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นอ้ยกว่า 10% ของค่ามาตรฐาน โดยอ้างอิงจากรายงานการตรวจวดัปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบบออกจากปล่อง รวมทั้ง 
รายงานการตรวจส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 2 ครั้ ง/ปี  และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน อันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดล้อม การจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั โดยปลูกจิตส านึก
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนกับพนกังานทุกระดบั รับผิดชอบและยึดมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นท่ีองคก์รตั้งอยู่ รวมถึงแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

ในปี 2565 มีโครงการปรับปรุงระบบ Dust collector จากแบบ Cyclone bag filter เป็น Dust collector เป็น wet scrubber  
Dust collector (เพิ่มขอ้ดี)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดกัจบัฝุ่ นไดดี้ข้ึนและเลิกใชถุ้งกรอง (Filter bag) จากระบบเดิม 
 

การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
กระบวนการผลิตและวตัถุดิบเหลือใช้ของบริษทัไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกินกว่าปริมาณท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการหลอมอลูมิเนียมของบริษทัฯ ใชอ้ลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิ 99.7% และใชก้๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นเช้ือเพลิง
แทนน ้ามันเตาเกรดสูงเป็นเช้ือเพลิงในการหลอม จึงมีมลสารเกิดข้ึนน้อยมากและอยู่ในเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด เตาหลอมรวมทั้ง
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวเน่ืองอยู่ภายในอาคารโรงงานท่ีมีฝาผนงัโดยรอบ จึงท าให้เสียงไม่มีผลกระทบใด ๆ ส่วนน ้าเสีย เช่น น ้าปน
คราบน ้ามัน ท่ีเกิดจากระบบหล่อเย็นของขั้นตอนหล่อรีดแผ่นอลูมิเนียม  ซ่ึงมีการบ าบัดโดยผ่านบ่อพกัน ้ าเสีย ระบบดักคราบน ้ามัน
ตลอดจนระบบบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยน ้ าท้ิง และยงัมีโรงบ าบดัน ้าเสียท่ีได้มาตรฐานในการบ าบดัน ้าเสีย  ส าหรับเศษวตัถุดิบซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นอลูมิเนียมสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ ส่วนเศษส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วได้ถูกส่งไปก าจัด/บ าบัดอย่าง
ถูกตอ้งตามระบบและกฎหมาย จึงท าให้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมก าหนดเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ งมาโดยตลอด ซ่ึงผลการตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อมยงัต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดไวทุ้กรายการ และที่ผ่านมาบริษทัฯ ยงัไม่เคยมีประวติัการกระท าความผิดเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มใด ๆ  เลย  โดยในปีท่ี
ผ่านมาบริษทัเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าวไปเป็นเงินประมาณร่วม  2  ล้านบาท การท่ี
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการน าก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใชแ้ทนเช้ือเพลิงหรือพลงังานทดแทนการใชน้ ้ ามนัเตาที่ใช้อยู่เดิมตั้งแต่ปลายปี 2546 
สามารถช่วยลดมลภาวะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 / emission) ลงได้ ไม่น้อยกว่าปีละ 3,367,412 - 6,285,835 kg CO2/yr 
คิดเป็นร้อยละ 25 ตามตารางดา้นล่าง รวมถึงการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นบริเวณเตาหลอม, เตาเผาก าจดักลิ่น ท าให้สามารถช่วยลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมให้น้อยลงไปกว่าเดิมอีกทางหน่ึง และยงัคงกระบวนการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซ่ึงเป็นฉบับ
ล่าสุดที่เป็นปัจจุบนั 

Type Unit CO2 Emission kg CO2/yr 

   kg CO2/Unit  ใช ้NG 15,000 MMBtu/month ใช ้NG 28,000 MMBtu/month 
Natural gas scf 0.0572  10,060,219      18,779,075  
Residual fuel oil litre 3.0800  13,427,630      25,064,910  
Reduce CO2 (emission) /yr   25%  3,367,412        6,285,835  

 
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสาธิต (ต้นแบบ) ส าหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม  ซ่ึงเป็น
โครงการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กบั องค์การพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แห่งประเทศญ่ีปุ่ น (NEDO) เพื่อสนบัสนุนให้มีการใชพ้ลงังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องส่ิงแวดลอ้มดว้ยการริเร่ิม
น าเตาหลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช้ ซ่ึงจะสามารถน าพลงังานความร้อนท่ีสูญเสีย (ปล่อยท้ิง) กลับมาใช้ใหม่ได ้
(Regenerative Burner)  และด าเนินการเผยแพร่การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้ห้แพร่หลาย และใชโ้รงงานของบริษทัฯ เป็นท่ีตั้ง
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โครงการ ยงัคงด าเนินไปไดด้้วยดี หลงัจากการติดตั้งได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกนัยายน 2552 โดยไดมี้พิธีเปิดโครงการฯ การ
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี การเข้าตรวจสอบโครงการ การข้ึนทะเบียนเคร่ืองจกัร ตลอดจนการเยี่ยมชมโครงการเพื่อขยายผล 
และ ท า Knowledge management มาเป็นล าดับ รวมถึงในปี 2556 บริษทัฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวสัดุและอุปกรณ์การ
อนุรักษ์พลงังาน ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการ
ปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็นหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative Burner) ที่สามารถน าพลงังานความร้อนที่สูญเสีย 
(ปล่อยท้ิง) กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นเดียวกับโครงกำรแรก ทั้งน้ี โครงการสามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงไดร้้อยละ 30 ตามเป้าหมาย เท่ากบัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะ
โลกร้อนไดอ้ีกทางหน่ึงด้วย โดยปัจจุบันบริษทัฯ ยงัคงใชเ้ตาหลอมในโครงการเป็นเคร่ืองจักรหลกั ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การผลิตได้
ปริมาณและคุณภาพมากข้ึน และสามารถช่วยลดมลภาวะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 / emission) ลงได้ ไม่น้อยกว่าปีละ   
4,311,522.28  - 8,048,175 kg CO2/yr คิดเป็นร้อยละ 30 ตามตารางดา้นล่าง 

Type Unit  
Emission kg CO2/yr 

NG use 15,000 MMBtu/month NG use 28,000 MMBtu/month 
Normal Burner scf        14,371,740.94   26,827,250  
Regenerative Burner scf        10,060,218.66   18,779,075  
Reduce CO2 emission kg CO2/yr 30%   4,311,522.28   8,048,175  

 
 บริษัทฯ ย ังได้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED กับ ติดตั้ ง VSD ของเคร่ืองอัดอากาศ  โครงการเปลี่ยน
เคร่ืองปรับอากาศ และ เคร่ืองท าน ้าเยน็ (Chiller) ของเคร่ืองจกัรเป็นแบบประสิทธิภาพสูง รวมถึงโครงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 
หรือใช้ระบบควบคุมอตัโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอากาศอดั ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
(พพ.)  และแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 โดยไดร้ับเงินสนับสนุนโครงการเป็นจ านวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคา
กลางที่ก าหนด ในปี  2564 ยงัสามารถใชง้านไดดี้มีผลประหยดัการใชพ้ลงังาน ลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้ม และมีระยะเวลา
คืนตามเป้าหมาย  
 ในปี 2563 บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อสนับสนุนการน าระบบ 
Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใชร่้วมกบัระบบการผลิตในโรงงานฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับโล่ประกาศเกียรติ
คุณที่ไดร้ับการคดัเลือกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตน้แบบดา้นนวตักรรม IoT จากการที่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

 ส าหรับแผนโครงการประหยดัพลงังานในปี 2565 นั้น ทางบริษทัมีนโยบาย มุ่งเน้นไปทางการประหยดัพลงังาน โดยใช้
พลังงานสะอาด โดยโครงการเร่ิมต้นจะเป็นการปรับปรุง และติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar rooftop) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาด และ เป็นการลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าเป็นตน้  
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการการอนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์ร ดว้ยการน าระบบการจดัการพลงังานตามแนวทางปฏิบัติ
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ) เพื่อให้มีการด าเนินการปฏิบัติ  และความ
รับผิดชอบดูแลการจดัการพลงังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และย ัง่ยืน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานอนุรักษ์พลงังานข้ึนเพื่อ
ควบคุมการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับกฏหมาย และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ รุนแรงของโลก จากภาคอุตสาหกรรมซ่ึงส่งให้เกิดภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบ กับ
สภาพแวดล้อม บริษทัฯจึงมีการส่งเสริมและก าหนดแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานการจดัการ
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ ของบริษทัฯ เพื่อร่วมมือกันในการปกป้องระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรและผลิตภณัฑ์ การจดัเก็บ
ขอ้มูลส าหรับค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและการทวนสอบการปล่อยหรือดูดกลบั
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ก๊าซเรือนกระจก เพื่อน าไปสู่การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร โดยส่งเสริมการเข้าร่วม
เป็นโรงงานน าร่องโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์รในภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้รับการทวนสอบจากบริษทั Lloyd's Register International (Thailand) ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลเป็นผูร้ับรองโครงการดงักล่าว โดย องค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ให้การรับรอง
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ และไดร้ับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายรับรองการแสดง
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค ์ซ่ึงทางบริษทัยงัมุ่งเน้นให้มีการจดัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานสากล 

    
 

  
                                                ปี 2563                                                                                     ปี 2564  
 

 โดยปี 2563 มีการจดัท าโครงการลดพลงังานในด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน จ านวน 2 โครงการ ซ่ึงส่งผลให้มีการลด
ก๊าซเรือนกระจก โดยมีมาตราการดงัน้ี  
 มาตราการที่ 1  แกไ้ขปัญหาลมรั่วของ Air Compressor ลดไดจ้ านวน 112.322 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 มาตราการที่ 2 มาตราการปรับปรุงพฒันาตน้แบบระบบการผลิตท่ีเหมาะสมด้วยนวตักรรมและ IOT เพื่อปรับลดอุณหภูมิ
ปลายปล่อยไอเสียให้เหมาะสมกบัค่ามาตรฐานและเพื่อปรับปริมาณเช้ือเพลิงให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบรูณ์ ลดไดจ้ านวน  607.878 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 จากการด าเนินการตาม 2 มาตรการจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานไฟฟ้า (ปีฐาน) เท่ากับ 
800.092 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถลดลงในอตัราร้อยละ 7.158  ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ท่ีจะด าเนินการผลกัดนัให้มีการ
ด าเนินการจดัการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวต่อไป 
 ในปี 2564 ยงัคงมีแผนการด าเนินการลดภาระต้นทุนการใช้พลงังานไฟฟ้าของบริษทั และส่งผลให้มีการลดก๊าซเรือน
กระจก โดยมีการจดัท า โครงการลดพลงังานในดา้นไฟฟ้าและดา้นความร้อน  รวมจ านวน 2 โครงการมีมาตราการ ดงัน้ี 
 มาตราการที่ 1 ติดตั้ง VSD Coolant Filtering Pump Flow Control ที่เคร่ือง CM2  ลดไดจ้ านวน  51.02 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า 
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 มาตราการที่ 2  การลดการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูรั่วของเตาอุ่น Holding Furnace (HF4) ลดได้จ านวน 289.48 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการด าเนินการตาม 2 มาตรการจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
เท่ากับ 340.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถลดลงในอัตราร้อยละ 2.1  โดยทางบริษทัฯได้มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมและ
ผลกัดนัให้มีการด าเนินการจดัการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน  

ในปลายปี 2564 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2565 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการศึกษาเพื่อจะด าเนินการติดตั้ง Solar rooftop จ  านวน 2 MW 
บนหลงัคาโรงงาน ภายในปี 2565-2566 ซ่ึงเป็นโครงการที่นอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (Emission) ไม่น้อยกว่า 954,000 kg 
CO2/yr (2,000,000 x 0.4770) แลว้ยงัช่วยเร่ืองตน้ทุนดา้นพลงังานของบริษทัฯ ไปพร้อมกนัดว้ย 

 

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
พลังงานหลักที่บริษัทฯ มีการใช้ คือไฟฟ้า และ  ก๊าซธรรมชาติ(NG) ซ่ึงเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนกระบวนการผลิตของ    

บริษทัฯ และเป็นต้นทุนหน่ึงท่ีจะส่งผลบริษทัมีก าไรท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการการอนุรักษ์พลงังานภายใน
องค์กร ด้วยการน าระบบการจัดการพลงังานตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ( ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 ) เพื่อให้มีการด าเนินการปฏิบัติ  และความรับผิดชอบดูแลการจดัการพลงังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ย ัง่ยืน ซ่ึงบริษทัมีการเปรียบเทียบปริมาณการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิตอลูมิเนียม ในรอบปี 2563 และ ปี 2564 โดยปริมาณการ
ใช้พลงังานต่อหน่วยผลผลิตอลูมิเนียมของปี 2564  มีค่าการใช้พลงังานต่อหน่วยลดลงร้อยละ 21.96  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ปริมาณ
การใชพ้ลงังานเพิ่มสูงข้ึนแต่ปริมาณการผลิตก็เพิ่มสูงข้ึนตาม บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการลดใชไ้ฟฟ้าให้ลดลง ร้อยละ 1.5 
โดยไดก้ าหนดมาตรการรณรงค ์และประชาสัมพนัธ์ ให้พนกังานทุกคนค านึงถึงการใชพ้ลงังาน อย่างรู้คุณค่า เช่น ให้ปิดไฟเม่ือไม่
อยู่ในพื้นท่ีหรือโต๊ะท างาน ปิดจอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ไดใ้ช้งาน ปรับเคร่ืองอากาศให้เหลือ 25 องศา และปิดเคร่ืองปรับอากาศหลงั
เลิกงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีพนกังานทุกคนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี โดยในปี 2565 บริษทั
ยงัคงมีมาตรการด าเนินการใชท้รัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิตอลูมิเนียม ในรอบปี 2563 และ ปี 2564  
 

ปี 2563 ปี 2564 

ปรมิาณ 
ผลผลิต 
 (หน่วย) 

เฉลี่ย/เดอืน 

ปรมิาณพลังงานทีใ่ช ้ ค่าการใช ้
พลังงานจ าเพาะ  

(SEC) 

(เมกะจูน/หน่วย) 

ปรมิาณ 
ผลผลิต 
 (หน่วย) 

เฉลี่ย/เดอืน 

ปรมิาณผลผลิต 
(หน่วย) 

ค่าการใช ้
พลังงานจ าเพาะ  

(SEC) 

(เมกะจูน/หน่วย) 
ไฟฟ้า 

(กโิลวัตตช์ั่วโมง) 

ความรอ้น 

(เมกะจูน) 

ไฟฟ้า 

(กโิลวัตตช์ั่วโมง) 

ความรอ้น 

(เมกะจูน) 

907.811 1,863,166.67 14,525,894.98 23,389.58 1,977.27 2,706,166.67 26,347,338.78 18,252.20 
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3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคม 

บริษัท  วโรปกรณ์  จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายด าเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลงังานอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจท าโปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เค ารพต่อสิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู ้ถือหุ้น  พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมและ
ประเทศชาติ ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดขอกฎหมาย และ/หรือหลกัสากล รวมถึงต่อตา้นการคอรัปชัน่ ทุกรูปแบบ 

บริษทัฯ ด าเนินกิจกรรมร่วมกับสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย ัง่ยืน (CSR-DIW) ประจ าปี 2564  กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่านการพิจารณา 
ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Award ปี 2564  ทั้งน้ี เพื่อให้ชุมชนรอบข้างท่ีตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังท่ีบริษทัฯ 
ด าเนินการเอง ร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนเคารพเขา้ร่วมงานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นท่ีองค์กรต่าง ๆ ได้จดัตั้งข้ึน 
ในบริเวณใกล้เคียง และยงัได้จัดให้มีช่องทางส าหรับการรับข้อร้องเรียนหากชุมชนได้รับผลกระทบใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซ่ึงในปีที่ผ่านมาทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจากชุมชนและบริษทัฯ ที่อยู่ใกลเ้คียงแต่อย่างใด 

 

 
 
การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าเขา้อลูมิเนียมแท่ง (Ingot) เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมชนิดต่างๆ เป็น
วตัถุดิบจ าหน่ายให้กับผูผ้ลิตอื่นๆ ซ่ึงจะน าไปผลิตสินค้าต่อ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประ เภทอื่นๆ ต่อไป โดย
มุ่งเน้นเป็นผูน้ าในการผลิตสินค้าที่มีลกัษณะเฉพาะและมีคุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้างความ
มัน่ใจให้กับลูกค้าของบริษทัฯ ที่จะได้รับผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา รักษาสัมพนัธภาพที่ดีและด าเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกี่ยวกบัสินค้าและบริการอย่างครบ ถว้น ถูกตอ้ง จดัให้มีการรับประกนัสินคา้ภายใต้
เง่ือนไขเวลาที่เหมาะสม จดัระบบเพื่อให้ลูกคา้และผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนมีความ
จริงใจและความพยายามต่อการจัดการขอ้ร้องเรียนและข้อบกพร่องนั้น ๆ ไม่คา้ก าไรเกินควร และไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ที่ไม่
เป็นธรรมต่อลูกคา้ รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 
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3.4.2  ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการร่วมกนัเพื่อพฒันาชุมชนหรือสังคมอย่างย ัง่ยืน  เช่น 

o การบริจาคหน้ากากอนามยั เจลแอลกฮอล ์และอุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น ไมก้วาดทางมะพร้าว ไมก้วาดดอก
หญ้า และท่ีตักขยะจากส่ิงของเหลือใช้ในโรงงาน ให้กับวดั สถานีอามัยของชุมชน ใกล้เคียงในพื้นท่ีรัศมี 5 
กิโลเมตร  เพื่อน าไปใชป้ระโยนช์ต่อไป 

o กิจกรรมมอบของขวัญวนัเด็กให้กับตัวแทนชุมชน หมู่บ้าน และสถานีต ารวจภูธรบางปู  เพื่อน าไปใช้ใน
กิจกรรมวนัเด็กทุก ๆ ปี 

o บริษทัฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ติดตั้งท่ี
กดสบู่ท่ีวดัและชุมชน  และร่วมกนักวาดลานวดั เป็นตน้ 

  

     
              ติดตั้งกดสบู่ท่ีวดัและชุมชน                           ร่วมกนักวาดลานวดั 

                            กจิกรรมมอบของขวญัวนัเด็กให้กบัตวัแทนของชุมชนหมู่บา้น และสถานีต ารวจภูธรบางปู    
 

 
 

 
 
 

โครงการมา้น ัง่วโร ปนัสุข 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 
     ส าหรับในปีที่ผ่านมา บริษทัฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงาน 
ลูกค้า หรือ สังคมและชุมชน ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรม อนัขดัแยง้ต่อนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา 
บรรณธุรกิจที่บริษทัไดจ้ดัท าไวแ้ต่อย่างใด 
 บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยระบุอยู่ในระเบียบการรับสมคัรพนกังานของบริษทัฯ  ซ่ึงเป็นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบติัสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบรมกฎระเบียบเจา้หน้าที่
รักษาความปลอดภยั (รปภ.) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัสิทธิมนุษยชน เช่น การตรวจคน้ ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับ รปภ.
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผูพ้ิการ โดยมีการจา้งงานผูพ้ิการเพื่อเขา้ท างานในบริษทัฯ  ตลอดจนมีการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกให้ตาม
ความเหมาะสม 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
     บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนให้พนกังานในทุกระดบัเขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อพฒันา 
คุณภาพและศกัยภาพในการท างานของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ หัวขอ้อบรบและสัมมนาในปี 2564  และ จ านวน-อตัราการเกิด
อุบติัเหตุจากการท างานของพนกังาน ปี 2564 (อา้งอิงท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหัวอื่น) 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 บริษทัฯ ให้ความส าคญักับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามัยในการท างาน ความเท่าเทียมกันทั้งลูกจา้ง และ
ผูร้ับจา้งช่วง รวมถึงการจ้างงานนอกเวลา โดยความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอนัดบัแรกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการท างานด้วยความปลอดภัย ให้การสนับสนุน
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ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการด าเนินการ รวมทั้งก ากับดูแลให้ความรู้ จัดท ามาตรการป้องกัน ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบและมาตรการต่างๆ สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานในทุกขั้นตอนเกิดความปลอดภยั รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบติัในการด าเนินงานเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามัย
ที่ดีแก่พนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับพนักงาน การตรวจสอบความปลอดภยัของสถานที่และการ
ท างานอย่างสม ่าเสมอ จัดท าแผนการป้องกันอุบัติภยัและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน แผนการจัดเก็บและจัดการสารเคมีสาร
อนัตรายและส่ิงปฏิกูล จดัให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟในส่วนของโรงงาน ซ้อมเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกบัสารเคมีหกรั่วไหล 
และเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหลเป็นประจ าทุกปี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจ าปีโดยตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุจากการท างานเป็น “ศูนย์” เพื่อยกระดับ
มาตรฐานดา้นความปลอดภยัให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

รายการ 
ปี 2563  

(จ านวนคร้ัง) 
ปี 2564  

(จ านวนคร้ัง) 

จ านวนการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด 9 13 
จ านวนการบาดเจ็บจากการท างาน  2 6 
จ านวนการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน 7 7 

 จากจ านวนและอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงาน ปี 2564  พบอุบติัเหตุจากการท างานยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนดไว ้เม่ือเทียบอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนกังานในปี 2563 พบว่าอตัราการเกิดอุบติัเหตุของปี 2564
เพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากปี 2564 มีการรับพนักงานใหม่เพิ่มข้ึนจากปริมาณการสั่งสินค้าท่ีเพิ่มสูงข้ึนและเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตให้ทนัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงพนกังานใหม่มีประสบการณ์ในการท างานกบัเคร่ืองจกัรน้อย ส่งผลให้มีอุบัติเหตุที่จากการ
ปฏิบติังานซ่ึงเกิดจากพนักงานใหม่สูงกว่าปี  2563 ที่ผ่านมา แมพ้นักงานใหม่จะไดร้ับการอบรมเร่ืองความปลอดภยัก่อนเขา้งาน
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทางบริษทัฯ ตอ้งเพิ่มมาตรการการควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เข้มขน้ยิ่งข้ึนเพื่อให้เกิดเป็น
มาตรฐานและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายต่อไป   
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
       ตามที่บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพสินค้าและการบริการโดยส ารวจความ
คิดเห็นและประสบการณ์ท่ีไดร้ับของลูกค้าท่ีสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัในปี 2564 จ านวน 23 ราย โดยหัวขอ้ให้การประเมินมาจาก
ด้าน คุณภาพสินค้า (Quality) ด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) ด้านการขาย (Sales & Marketing) ด้านการบริการ/เทคนิค 
(Technical service) พบระดบัเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจปี 2564 มีดงัน้ี  
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โดยตั้งเกณฑ์เป้าหมายความพึงพอใจ และผลของคะแนนรวมท่ีได ้รายละเอียดตามตารางดา้นล่าง 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หัวข้อ ผลการประเมิน 

ส ารวจ 
ความพึง

พอใจลูกคา้ 

1. ลูกคา้ท่ีส ารวจทั้งหมด ≥ 70.00% 

ลูกคา้ท่ีส ารวจทั้งหมด 23 

ลูกคา้ที่ไดร้ับผลส ารวจ 19 

%ลูกคา้ที่ส่งส ารวจ 82.61% 

2. ลูกคา้ที่ส ารวจ 
เกรด A และเกรด B รวมกนั 

≥ 85.00% 

ลูกคา้ที่ประเมินเกรด A (ราย) 6 

ลูกคา้ที่ประเมินเกรด B (ราย) 12 

%ส ารวจเกรด A และเกรด B 78.26% 

เม่ือเทียบความพึงพอใจของลูกคา้กบัปี 2563 คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี  
1. ลูกคา้ท่ีส ารวจทั้งหมด เพิ่มข้ึนร้อยละ 42.61   
2. ลูกคา้ที่ส ารวจเกรด A และเกรด B รวมกนัลดลงร้อยละ 15.74 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ  มีจรรยาบรรณ/นโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  Social Responsibility : CSR) 

ด้วยความตระหนักและให้ความส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลงังานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย เช่น ลูกคา้ ผูถ้ือหุ้น พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ/หรือหลกัสากล รวมถึงต่อตา้นการคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

การก ากับดูแลองค์กร : บริหารจัดการตามหลกัการธรรมาภิบาล  มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผูล้งทุนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนขององคก์ร 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริษทัฯ มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์พลงังานท่ีชดัเจน และ
ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ น าระบบบริหารส่ิงแวดล้อม 
ISO 14001:2015 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อขจัดปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดั
ดา้นส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินกิจการ ท า Environmental Impact Assessment (EIA)  การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ข้ึน การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับภาครัฐเพื่ออนุรักษ์
พลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว ตาสับปะรด ฯลฯ 

การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม :  บริษทัฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม  

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความส าคญักับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ
เสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลให้ค่าจา้งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรม ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมาย จดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการแก่พนักงาน ให้ความส าคญักับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน มี
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่
พนักงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตรวจสุขาภาพร่างกายเป็นประจ าทุกปี ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานท่ีท างาน  ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง สร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีมีความปลอดภัยส าหรับ
พนกังาน ผูม้าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  การสันทนาการ เช่น Management Meeting & 
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Training การแข่งขนัฟุตบอล กิจกรรมการท่องเท่ียววนัแรงงาน ท าบุญเลี้ยงพระ-เลี้ยงสังสรรค ์แจกรางวลังานปีใหม่ แจกของขวญั
วนัเกิด 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้า : บริษทัฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภยั เพื่อความพอใจ
สูงสุดของลูกคา้ รับข้อร้องเรียน ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อน าข้อมูลมาแกไ้ขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวงัที่จะได้รับสินค้า  และบริการในลกัษณะเดียวกันน้ีจากคู่ค้าโดยให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ และคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ท่ีดีและย ัง่ยืน โดยไดร้ับรางวลัผลงานยอดเยี่ยมระดบัภูมิภาคจากลูกคา้ 
  การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ : นอกจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการด าเนินธุรกิจปกติ 
(in process) บริษทั ยงัไดด้ าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ (after process) ดว้ยการสนบัสนุน/บริจาคทรัพยร่์วมงาน
การกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองคก์รการกุศล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกุศุล  เช่น มอบของขวญัวนัเด็กแก่
ชุมชนโดยรอบ บริจำคโลหิตแก่สภำกำชำดไทย งำนกฐิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                  แบบ 56-1 One Report 2564 

41 

 

4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 ในปี 2564 บริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชนิดม้วน (Rolled Product) อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์กลุ่ม Finstock & 
Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil มียอดจ าหน่ ายเพิ่มข้ึนจาก 980.06 ล้านบาท เป็น 
2,425.37 ล้านบาท คิดเป็น 147.47% โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product 94.16% ลดลงจาก 96.05% ของยอดขายทั้งหมด  
เม่ือเทียบกับปี 2563 ส่วนผลิตภณัฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนจาก 40.30 ลา้นบาท เป็น 150.45 ล้านบาท คิด
เป็น 273.32%  โดยมีสัดส่วนของปริมาณการขาย 5.58% เพิ่มข้ึนจาก 3.95% ของปริมาณขายทั้งหมดของปีก่อนหน้า   

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564 นั้น บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิหลงัหักภาษีอยู่ท่ี 3.87 ลา้นบาท ยอดขายอยู่ท่ี 2,575.82 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 1,020.35 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นการเพิ่มข้ึน 152.22% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัเป็นผลจากการท า
ตลาดต่างประเทศได้มากข้ึน  ส าหรับเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงจาก 107.4% มาอยู่ที่ 95.45% ซ่ึงต ่ากว่าปีก่อน
เน่ืองจากการผลิตและขายในระดบัท่ีเพิ่มมากข้ึน ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน 17.94 ลา้นบาท จาก 67.81 ลา้นบาท มาอยู่
ท่ี 85.76 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน สืบเน่ืองจากการอ่อนตวัของเงินบาทส่งผลให้มีขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 23.76 
ลา้นบาท ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเป็น 16.49 จากท่ี 13.96 ล้านบาท เน่ืองจากมีการกูย้ืมเงินสูงข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีรายได้
อื่น 7.95 ลา้นบาท มีก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (derivatives) 3.77 ลา้นบาท  
 โดยสรุปในปี 2564 น้ี บริษทัฯ มีก าไรทุนสุทธิ 3.87 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อห้น โดยเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า มี
ขาดทุนอยู่ที่ -1.38 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีก าไร ก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี บวกด้วยค่าเส่ือมราคาตัดจ่าย (EBITDA) 
อยู่ที่ 4.60 ของรายได ้ดีข้ึนจาก ร้อยละ -2.29 
 ณ ส้ินปี 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 2,839.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 1,649.71 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563 สินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจาก 841.39 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 2,088.86 ลา้นบาท  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนในหมวดสินคา้คงเหลือ จาก 499.91 
ลา้นบาท มาอยู่ที่ 1,393.73 ลา้นบาท ทั้งน้ี เป็นการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของธุรกิจ  ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เพิ่มข้ึนจาก 
286.93 ล้านบาท มาอยู่ที่ 513.94 ล้านบาท สินทรัพยถ์าวรลดลงจาก 804.22 มาอยู่ที่ 746.16ล้านบาท สาเหตุ จากไม่มีการติดตั้ง
เคร่ืองจกัรใหม่และการลงทุนจ านวนมาก สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึนจาก 48.21 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 167.29ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น
ภาษีซ้ือรอเรียกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ ทางดา้นหน้ีสินโดยรวมนั้นอยู่ท่ี 2,058.68ล้านบาท เพิ่มข้ึน จาก 873.12 ล้านบาท 
เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวียน (การกูย้ืมเงินระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี) เพิ่มข้ึนจาก 688.03 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 1,905.39 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงคา้งเงินกูร้ะยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกู้
ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) ลดลงเหลือ 120.93 ลา้นบาท จาก 154.47  ล้านบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 185.09 
ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 153.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับเคร่ืองจักร ส ารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึนจาก 
28.32 มาอยู่ที่ 30.08 ลา้นบาท ส าหรับส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิ่มข้ึนจาก 776.59 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 780.46 ล้านบาท สาเหตุจากมีก าไร
หลงัจากขาดทุนต่อเน่ือง และก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรติดลบลดลงจาก 147.32 ลา้นบาท มาอยู่ที่ติดลบ 143.45 ลา้นบาท  
 ส าหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องตึงตัวข้ึนเล็กน้อย โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.22 มาอยู่ที่ 1.09  
สัดส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น ปรับเพิ่มข้ึนจาก 1.12 มาอยู่ท่ี 2.64 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมีตัวเลข
เป็นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.15% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.50% และ 0.17% 
ตามล าดบั 
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 656.07 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงานอยู่ที่ 4.56  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 34.92 และในปี 2563 อยู่ที่ 12.30 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน ในปี 2564 อยู่ท่ี 694.79 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 อยู่ท่ี 8.93 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจ างวดเพิ่มข้ึนจาก 1.17 เป็น 3.79 
ลา้นบาท ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย 57 วนั ลดลงจาก 107 วนั อตัราเวลาการช าระหน้ี ลดลงจาก 172.40 วนั อยู่ที่ 161.50 วนั 
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ตาราง : งบแสดงฐานะทางการเงิน  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 

ตารางสรุปงบการเงนิ 2564 อตัรา 2563 อตัรา 2562 อตัรา 

% % %

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10,129,688.43 0.36 6,335,929.56 0.38 5,158,933.14 0.30

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์เพือ่คา้

ลกูหนีก้ารคา้

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 237,512,310.63 8.37 162,803,031.82 9.87 162,926,745.24 9.47

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน - สทุธิ 276,426,135.82 9.74 124,126,694.49 7.52 147,186,442.07 8.55

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 513,938,446.45 18.10 286,929,726.31 17.39 310,113,187.31 18.02

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 1,393,729,306.52 49.09 499,914,938.08 30.30 467,744,512.69 27.19

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่

ภาษีซือ้รอเรียกคนื 145,916,856.20 5.14 37,293,308.12 2.26 35,569,177.81 2.07

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอเรียกคนื 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สนิทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 3,773,106.17 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

อืน่ ๆ 21,375,785.62 0.75 10,913,238.77 0.66 9,941,487.55 0.58

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,088,863,189.39 73.57 841,387,140.84 51.00 828,527,298.50 48.15

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 746,159,240.77 26.28 804,216,893.17 48.75 885,842,280.72 51.49

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่

คา่ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิรอตัดบญัชี

เงนิมัดจ าคา่ซือ้เครือ่งจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 49,999.40 0.00

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 1,632,713.34 0.06 2,585,262.71 0.16 3,360,537.37 0.20

สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 1,636,633.06 0.06 608,010.98 0.04 1,636,441.46 0.10

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 849,500.00 0.03 909,500.00 0.06 1,159,500.00 0.07

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 750,278,087.17 26.43 808,319,666.86 49.00 892,048,758.95 51.85

รวมสนิทรพัย์ 2,839,141,276.56 100.00 1,649,706,807.70 100.00 1,720,576,057.45 100.00

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิหมุนเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 90,725,310.29 3.20 91,432,932.92 5.54 33,243,813.60 1.93

เจา้หนีท้รัสตร์ีซทีส์ 1,171,364,648.21 41.26 434,846,505.93 26.36 462,983,647.05 26.91

เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน

เจา้หนีก้ารคา้

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 1,448,643.08 0.05 584,006.78 0.04 851,919.53 0.05

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน 468,286,078.94 16.49 99,218,459.89 6.01 36,739,502.47 2.14

รวมเจา้หนีก้ารคา้ 469,734,722.02 16.54 99,802,466.67 6.05 37,591,422.00 2.18

เจา้หนีอ้ ืน่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 0.00 0.00 0.00

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน 0.00 0.00 0.00

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 33,540,000.00 1.18 33,540,000.00 2.03 25,880,000.00 1.50

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.00 0.00 0.00

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย 0.00 0.00 0.00

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 0.00 0.00 0.00

เจา้หนีค้า่ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์โรงงาน 12,865,821.19 0.45 11,010,097.11 0.67 14,035,393.95 0.82

คา่ซอ่มแซมเครือ่งจักรทีเ่สยีหายจากไฟไหมค้า้งจา่ย

อืน่ๆ 127,162,149.58 4.48 17,393,018.61 1.05 8,567,929.93 0.50

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,905,392,651.29 67.11 688,025,021.24 41.71 582,302,206.53 33.84

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 120,928,000.00 4.26 154,468,000.00 9.36 188,008,000.00 10.93

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.00 0.00 0.00

รายไดจ้ากโครงการรัฐบาลรอตัดบญัชี 2,281,343.47 0.08 2,304,414.85 0.14 2,717,359.45 0.16

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 30,077,951.92 1.06 28,321,562.92 1.72 34,170,716.92 1.99

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบญัชี 0.00 0.00 0.00

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 153,287,295.39 5.40 185,093,977.77 11.22 224,896,076.37 13.07

รวมหนีส้นิ 2,058,679,946.68 72.51 873,118,999.01 52.93 807,198,282.90 46.91

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

    หุน้สามัญ 100,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลคา่แลว้

    หุน้สามัญ 99,902,123 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 499,510,614.96 17.59 499,510,614.96 30.28 499,510,614.96 29.03

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 374,400,000.00 13.19 374,400,000.00 22.69 374,400,000.00 21.76

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 50,000,000.00 1.76 50,000,000.00 3.03 50,000,000.00 2.91

ยังไม่ไดจั้ดสรร (143,449,285.08) -5.05 (147,322,806.27) -8.93 (10,532,840.41) -0.61

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 780,461,329.88 27.49 776,587,808.69 47.07 913,377,774.55 53.09

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,839,141,276.56 100.00 1,649,706,807.70 100.00 1,720,576,057.45 100.00
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ตาราง : งบก าไรขาดทุน  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปงบการเงนิ 2564 อตัรา 2563 อตัรา 2562 อตัรา 

บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,575,822,823 99.55 1,020,356,936 97.53 1,569,203,917 97.83

รายไดอ้ืน่

ก าไรจากตราสารอนุพันธท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีไ่ดรั้บลดหย่อน

เงนิชดเชยเครือ่งจักรทีเ่สยีหายจากไฟไหม ้

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 18,916,582       1.81 30,618,400       1.91

ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ 0.00 0.00 34,222              0.00

ก าไรจากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้ในโภคภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00

ก าไรจากการปรับมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพันธ์ 3,773,106         0.15

อืน่ๆ 7,953,336 0.31 6,942,874 0.66 4,072,989 0.25

รวมรายได้ 2,587,549,265 100.00 1,046,216,392 100.00 1,603,929,529 100.00

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขาย 2,458,696,412 95.02 1,095,847,180 104.74 1,638,692,982 102.17

คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื ( โอนกลับ ) 0.00 0.00 0.00

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 33,899,622 1.31 18,509,738 1.77 26,034,970 1.62

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 51,856,639 2.00 49,304,117 4.71 70,141,671 4.37

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 0.00 0.00 0.00

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 23,763,301       0.92 0.00 0.00

ขาดทนุจากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้ในโภคภัณฑ์ 0.00 0.00

ขาดทนุจากการปรับมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพันธ์ 0.00 6,090,676 0.58

รวมคา่ใชจ้า่ย 2,568,215,974 99.25 1,169,751,711 111.81 1,734,869,624 108.16

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 19,333,291 0.75 (123,535,319) -11.81 (130,940,095) -8.16

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (16,488,392) -0.64 (13,995,797) -1.34 (18,942,901) -1.18

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 2,844,899 0.11 (137,531,116) -13.15 (149,882,996) -9.34

(รายได)้/คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 1,028,622 0.04 (674,514) -0.06 1,014,980 0.06

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 3,873,521 0.15 (138,205,630) -13.21 (148,868,016) -9.28

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี

ก าไรจากการประมาณการ

   ตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย-สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 0.00 1,415,665         0.14 2,040,653         0.13

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 3,873,521 (136,789,965) (146,827,363)

ก าไรสทุธิ 0.04 (1.38) (1.49)
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ตาราง : งบกระแสเงินสด  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 

งบกระแสเงนิสด 2564 2563 2562

บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 2,844,899 (137,531,116) (149,882,996)

รายการปรับกระทบก าไรสทุธกิ่อนภาษีเป็นเงนิสดรับ(จา่ย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน :-

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 99,576,375 99,526,986 104,101,493

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู 

คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื ( โอนกลับ ) 426,038 2,264,932 (14,658,264)

ตัดจ าหน่ายเครือ่งจักร อุปกรณ์ 1,697,960.00        

ตัดจ าหน่ายภเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 67,137.00             

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายเครือ่งจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ (183,545) 588,693 (34,222)

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน

(ก าไร) ขาดทนุ จากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 7,766,264 (8,178,071) (470,702)

(ก าไร) ขาดทนุ จากตราสารอนุพันธท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ

(ก าไร) ขาดทนุ จากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ

(ก าไร) ขาดทนุ จากการปรับมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพันธ์ (3,773,106) 6,090,676

รายไดจ้ากเงนิอุดหนุนรัฐบาล (453,071) (412,944) (339,445)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 16,488,392 13,995,797 18,942,900

ดอกเบีย้ตัดจ าหน่ายตามสัญญาเชา่การเงนิ

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 2,582,156 4,253,549 10,351,978

ก าไรจาการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ด าเนนิงาน 125,274,402 (19,401,498) (30,224,161)

สนิทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ข ึน้)

ลกูหนีก้ารคา้ (226,710,445) 22,868,603 (13,950,669)

สนิคา้คงเหลอื (899,706,228) (38,089,701) 224,995,400

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ (119,086,095) (2,695,881) 7,448,646

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 60,000 250,000 (100,000)

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนีก้ารคา้ 371,228,951 57,746,195 (53,363,829)

เจา้หนีอ้ ืน่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เจา้หนีค้า่ซือ้เครือ่งและอุปกรณ์โรงงาน

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 109,769,132 6,455,488 (6,450,446)

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ (395,768) (8,333,121) (2,074,786)

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (639,566,051) 18,800,085 126,280,155

จา่ยดอกเบีย้ (16,508,430) (14,244,245) (19,433,629)

จา่ยภาษีเงนิได ้ (34,492)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน (656,074,481) 4,555,840 106,812,034

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิมัดจ าคา่ซือ้เครือ่งจักรลดลง(เพิม่ข ึน้) 50,000 16,545,208

ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ (35,276,437) (12,959,255) (155,436,217)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเครือ่งจักรและยานพาหนะ 509,631                958,878                109,296                

ซือ้สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (150,000) (353,875) (554,500)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน

เงนิสดรับจากเงนิอุดหนุนรัฐบาล

เงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทนุ (34,916,806) (12,304,252) (139,336,213)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) (707,623) 58,189,119 (49,500,095)

เจา้หนีท้รัสตร์ีซทีสเ์พิม่ข ึน้(ลดลง) 729,032,668 (23,383,710) (96,466,334)

ช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (33,540,000) (25,880,000) (19,425,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะยาว -                       216,593,000         

ช าระคนืหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ

เงนิปันผลจา่ย -                       (16,966,936)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 694,785,045 8,925,409 34,234,635

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้(ลดลง)สทุธิ 3,793,758 1,176,997 1,710,457

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 6,335,930 5,158,933 3,448,476

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 10,129,688 6,335,930 5,158,933

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 

ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ซึง่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ -                       1,706,422 2,345,022

ยานพาหนะทีไ่ดม้าภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ

การจา่ยหุน้ปันผล

เงนิปันผลคา้งจา่ย -                       -                       16,425.00             

โอนเงนิมัดจ าเป็นเครือ่งจักรและอุปกรณ์
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ตาราง : อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา  
 
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
2564 2563 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
 

      

อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 1.096 1.223 1.423 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.28 0.43 0.54 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.51) 0.01 0.16 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 6.43 3.40 5.15 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 57 107 71 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้เฉลีย่ เท่า 18.35 14.31 18.71 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วัน         19.89           25.50          19.51  

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 2.26 2.12 2.84 

ระยะเวลาช าระหน้ี วัน        161.50         172.40        128.46  

Cash Cycle วัน -84.86  -39.60  -38.09  

  
 

      

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
 

      

อัตราก าไรขัน้ตน้ % 4.55% -7.40% -4.43% 

อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน % 1.22% -14.04% -10.56% 

อัตราก าไรอืน่ % -0.61% 0.66% 0.25% 

อัตราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร % -3393.50% -3.69% -81.57% 

อัตราก าไรสุทธิ % 0.15% -13.21% -9.28% 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 0.50% -16.36% -14.96% 

  
 

      

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio) 
 

      

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 0.17% -8.20% -8.25% 

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร % 12.62% -5.14% -6.00% 

อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ เท่า 1.15 0.62 0.89 

  
 

      

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
 

      

อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.64 1.12 0.88 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 47.98 0.53 4.27 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า (18.52) 0.34 0.62 

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล % 0.00% 0.00% -11.40% 

  
 

      

EBITDA % 4.60% -2.29% -1.67% 

  
 

      

จ านวนวันในการค านวณ วัน 365 365 365 
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ส่วนที่ 2 

การก ากับดูแลกิจการ 
6.  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
ในส่วนขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน (Code of best practices) ท่ีเป็นแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์

นั้น บริษทัฯ และกรรมกำรของบริษทัฯ ถือปฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด  

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกิจการ 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
กำรด ำเนินธุรกิจจะตอ้งค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนชุมชน สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงได้
จดัท ำ “หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” หรือ Corporate Governance Code (CG Code)โดยไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ปี 2560 มำประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกบับริบทขององคก์ร เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นผูน้ ำหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์ร น ำไป
ปรับใชใ้นกำรก ำกบัดูแลองคก์รให้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม ให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว น่ำเช่ือถือส ำหรับ
ผูถื้อหุ้นและผูค้นรอบขำ้งเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน  
 คณะกรรมกำรเช่ือมั่นว่ำผลพวงจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอย่ำงมีคุณธรรม โปร่งใส ซ่ือสัตย ์เท่ำเทียมกัน มีควำม
รับผิดชอบอยำ่งเคร่งครัด และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยปฏิบติัและประสำนประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยควำม
เป็นธรรม จะเสริมสร้ำงกำรเติบโตท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ในระยะยำว  

 โดยมีหลกัปฏิบติั 8 ขอ้หลกั ดงัน้ี 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  
หลกัปฏิบติั 1.1 คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจบทบำทและตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำท่ีตอ้งก ำกบัดูแลให้องคก์รมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี  
หลกัปฏิบัติ 1.2  ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลกิจกำรให้น ำไปสู่ผล หลกัปฏิบติั 1.3   
คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
องคก์ร และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบให้ผูบ้ริหำรสูงสุด/ผูบ้ริหำรระดบัสูงและฝ่ำยจดักำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้
ผูบ้ริหำรสูงสุด/ผูบ้ริหำรระดบัสูงและฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพือ่ความยั่งยืน  
หลกัปฏิบติั 2.1 คณะกรรมกำรควรก ำหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร เป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยืน โดยเป็น
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีสอดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำให้ทั้งกิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 
หลกัปฏิบติั 2.2 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลำปำนกลำงและ/
หรือประจ ำปีของกิจกำรสอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรโดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยี
มำใชอ้ยำ่งเหมำะสม ปลอดภยั 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมกำรควรรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเร่ืองขนำดองคป์ระกอบ 
สัดส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีก ำหนดไว ้
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หลกัปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมกำรควรเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ องค์ประกอบและกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ้ือต่อกำรใชดุ้ลพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่งมีอิสระ 
หลกัปฏิบติั 3.3 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก ำหนดไว ้
หลกัปฏิบติั 3.4 ในกำรเสนอคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผูถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมกำรควรพิจำรณำใหโ้ครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนมี
ควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองคก์รให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้งระยะส้ันและระยะยำว 
หลกัปฏิบติั 3.5 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ 
หลกัปฏิบติั 3.6 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและ
กิจกำรอื่นท่ีบริษทัไปลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไป
ลงทุนมีควำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 
หลกัปฏิบติั 3.7 คณะกรรมกำรควรจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และ
กรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน ำไปใชส้ ำหรับกำรพฒันำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไปดว้ย 
หลกัปฏิบติั 3.8 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รั บกำร
เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
หลกัปฏิบติั 3.9 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ี
จ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษทัท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
หลกัปฏิบติั 4.1 คณะกรรมกำรควรด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำมีกำรสรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรสูงสุด/ผูบ้ริหำรระดบัสูงและผูบ้ริหำร
ระดบัสูงให้มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 
หลกัปฏิบติั 4.2 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม 
หลกัปฏิบติั 4.3  คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจโครงสร้ำงและควำมสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
หลกัปฏิบติั 4.4  คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหมี้จ ำนวน ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และแรงจูงใจท่ีเหมำะสม 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
หลกัปฏิบติั 5.1  คณะกรรมกำรควรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำร
สร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัปฏิบติั 5.2  คณะกรรมกำรควรติดตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่
ในแผนด ำเนินกำร เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำ ทุกฝ่ำยขององคก์รไดด้ ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจกำร 
หลกัปฏิบติั 5.3  คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกรตลอดสำย value chain เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน 
หลกัปฏิบัติ 5.4  คณะกรรมกำรควรจดัให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
หลกัปฏิบติั 6.1 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัปฏิบติั 6.2 คณะกรรมกำรตอ้งจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและอิสระ 
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หลกัปฏิบติั 6.3 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้นไดร้ะหว่ำงบริษทักบัฝ่ำย
จดักำร คณะกรรมกำร หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกำสของบริษทั 
และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 
หลกัปฏิบติั 6.4 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจนและส่ือสำร
ในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง 
หลกัปฏิบติั 6.5 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรช้ีเบำะแส 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
หลกัปฏิบติั 7.1 คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัตำ่ง 
ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัปฏิบติั 7.2 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
หลกัปฏิบติั 7.3  ในภำวะท่ีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรมัน่ใจไดว่้ำ กิจกำรมีแผน
ในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทั้งน้ี ภำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หลกัปฏิบติั 7.4 คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนตำมควำมเหมำะสม 
หลกัปฏิบติั 7.5 คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัให้มีหน่วยงำนหรือผูรั้บผิดชอบงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำร
ส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์ ให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และทนัเวลำ 
หลกัปฏิบติั 7.6 คณะกรรมกำรควรส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  
หลกัปฏิบติั 8.1 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มัน่ใจว่ำ ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั 
หลกัปฏิบติั 8.2 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ 
และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถใชสิ้ทธิของตน 
หลกัปฏิบติั 8.3 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง
และครบถว้น 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct)  
บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน)  ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรมี

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรด ำเนินธุรกิจจะตอ้งค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนชุมชน 
สังคม และ ส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับจรรยำบรรณและแนวปฏิบัติในเร่ืองต่ำง ๆ โดยจัดท ำเป็น 
“จรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติงำน” (Code of conduct) ในเร่ืองต่ำง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจท่ีดีส ำหรับคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมุ่งเนน้หลกักำรส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ควำมส ำคญั
กบักำรปฏิบติัต่อ   ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเสมอภำค เป็นธรรม ตรวจสอบไดร้วมถึงกำรค ำนึงถึงและกำรเคำรพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในสังคมโดยรวม บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งดำ้นควำมรู้
ควำมสำมำรถ ดำ้นคุณธรรมและดำ้นจริยธรรม โดยเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ในกำรเรียนรู้ หมัน่พฒันำสินคำ้และ
บริกำร รวมถึงกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ให้กนัและกนัและปลูกจิตส ำนึกให้มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต พำกเพียรอดทนและรับผิ ดชอบ 
บนพ้ืนฐำนของศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์

คณะกรรมกำรเช่ือมั่นว่ำผลพวงจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอย่ำงมีคุณธรรม โปร่งใส ซ่ือสัตย ์เท่ำเทียมกัน มีควำม

รับผิดชอบอยำ่งเคร่งครัด และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยปฏิบติัและประสำนประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยควำม

เป็นธรรม จะเสริมสร้ำงกำรเติบโตท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ ในระยะยำว  
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1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม จึงได้

ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ยืดถือเป็นหน้าท่ีของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้มีความสัมพนัธ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ หรือ
ท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงรายการดงักล่าวไดห้น่วยงานผูรั้บผิดชอบจะเขา้ไปดูแล
การท ารายการนั้น ๆ ให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน  ไดแ้ก่ พนกังำนและ
ผูบ้ริหำรของบริษัท หรือผู ้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ี ภำครัฐและหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ชุมชน 
โดยเฉพำะกำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม เน่ืองจำกบริษทัตระหนกัถึงควำมร่วมมือและแรงสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ ซ่ึง
จะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงก ำไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ ควำมหมัน่คง ควำมยัง่ยืน ใน
กิจกำรของบริษทัได ้ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ี
เป็นกำรละเมิดสิทธิ เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ีได้รับกำรดูแลอย่ำงดี รวมถึงมีแนวทำงกำรแจ้งเบำะแสในประเด็น
เก่ียวกบักำรกระท ำผิด ควำมไม่ถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง 

1.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น  
สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยค ำนึงถึงสิทธิของ
ผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น  กำรได้รับกำรปันผลจำกก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและ
ทนัเวลำ กำรเขำ้ร่วมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 

ในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัฯ มีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศผ่ำนส่ือต่ำง ๆ ตำมท่ี
ตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดแล้ว บริษทัไดจ้ัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม พร้อมทั้งขอ้มูล
ประกอบกำรประชุมและควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระ  หนังสือมอบฉันทะตำมแบบของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ หลักเกณฑ์กำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนน แผนท่ี รวมถึงกำรประกำศโฆษณำใน
หนงัสือพิมพใ์ห้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบล่วงหน้ำตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ซ่ึงสถำนท่ีจดัประชุมเป็น
ภำยนอกบริษทัฯ โดยค ำนึงถึงควำมประหยดัและสะดวกต่อผูถื้อหุ้นในกำรเขำ้ร่วมประชุม  และจะปรับปรุงขอ้มูลประกอบกำรประชุม
ผูถื้อหุ้นให้มีรำยละเอียดมำกย่ิงขึ้น 

ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผ่ำนมำมีกรรมกำรท่ีอยู่ในประเทศเขำ้ร่วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธำนในท่ีประชุมจะ
ด ำเนินกำรประชุมไปตำมวำระกำรประชุม และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรซักถำม ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน กำรแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงเตม็ท่ี  รวมทั้งไดบ้นัทึกประเด็นซกัถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญั
ไวด้ว้ย 
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

ผูถื้อหุ้นทุกรำยของบริษทัฯ จะไดรั้บกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมโดยเฉพำะสิทธิขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรจึง
มีนโยบำยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่ำน โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดส้ำมำรถใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
ตำมแบบของกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย ์เพื่อมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมำด ำเนินกำรแทน โดยบริษัทฯ จะเสนอช่ือ
ประธำนกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรไดเ้ป็นรำยบุคคล สนับสนุนให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระส ำคญั เช่น กำรท ำ
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รำยกำรเก่ียวโยงฯ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภำยหลงั   รวมถึงสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม
ไดภ้ำยใตก้รอบขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบกรณีเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ยึดหลกัเกณฑ์รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั  โดยรำคำและเง่ือนไข
จะเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก นอกจำกน้ียงัก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษทัไม่
เขำ้ร่วมและงดออกเสียงในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมนั้น ๆ และไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดไวใ้นรำยงำนประจ ำปี/แบบ 56-1 รวมทั้งดูแล
ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรเก็บรักษำและป้องกนัไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ื่นในทำงมิชอบซ่ึงเป็นกำรเอำเปรียบผูถื้อหุ้นอื่น โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดร้ำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรัพยใ์ห้แก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ 

1.2 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 
1.3 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
1.4 การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี และ/หรือคู่คา้ 
1.5 การปฏิบติัต่อพนกังาน 
1.6 การปฏิบติัต่อภาครัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแล 
1.7 การปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัปราศจาก

การเลือกปฏิบติั หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความส าคญัดา้นแรงงาน โดยปฏิบติัต่อพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนดว้ยความเสมอภาพ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา หรือความพิการใดๆ โดย
ให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอย่างเป็นธรรม มีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะมี
สถานท่ีท างานท่ีสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนบัสนุน
ให้พนักงานไดแ้สดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์รให้มีความเจริญกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยืนร่วมกนั  
3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
เคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน โดยก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังาน บนพ้ืนฐานหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการประพฤติปฏิบติั 
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผย                         

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมกำรมีจรรยำบรรณ/นโยบำยให้บริษทัฯ เปิดเผยข้อมูลส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำง
กำรเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส เป็นปัจจุบนั ผ่ำนช่องทำงท่ีเขำ้ถึงขอ้มูลไดง้่ำย
และส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  รวมถึงสำรสนเทศท่ีปรำกฏในแบบแสดงรำยงำน
ขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 one report) แบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ฯ ว่ำไดจ้ดัท ำ
ขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และ
ใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
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ประกอบงบกำรเงิน  รวมถึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งไดจ้ดัให้มีระบบ
ควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ  โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวใ้นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นว่ำ
ระบบควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้อง
งบกำรเงินบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำขอ้มูลของบริษทัฯ ดงักล่ำวลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ จึงไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์  ส่วนงำนดำ้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น เน่ืองจำกกิจกรรมในเร่ืองดงักล่ำวยงัมีไม่มำกนกั บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดจ้ดัตั้ง
หน่วยงำนขึ้นเฉพำะ แต่ไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรกบัผูล้งทุน  
สถำบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูล้งทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบขอ้มูลบริษทั ไดท่ี้ โทร . 02-213-
2514 โทรสำร. 02-287-2031 หรือท่ี   e-mail address :  admin@varo.thai.com 

1. ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม 

2. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มูลภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือรายงานขอ้มูลตอ้งสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาขอ้มูลให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภยัเหมาะสม ทั้ง
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และขอ้มูลของผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจและพนกังานตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่น าขอ้มูล
ภายในไปใชแ้สวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ นอกจากน้ีขอ้มูลภายในจะตอ้งสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชน์ได ้ และเม่ือ
พน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล พนกังานผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งจดัให้มีการท าลายดว้ยวิธีการที่เหมาะสมกบัขอ้มูลหรือเอกสาร
แต่ละประเภท  
5. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน พนักงานต้องไม่กระท าการอนัเป็นการ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผูอ้ื่นในบริษทัฯ และพึงใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และหลีกเล่ียงการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี กฎหมายหรือการกระท าอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศชาติ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเคร่งครัดและจะไม่กระท าการใด ๆ อนัจงใจท่ีจะละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นดา้นลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้  
6. จรรยาบรรณว่าด้วยสิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง 

บริษทัฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นฝักใฝ่หรือสนับสนุนทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่
พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูอ้  านาจทางการเองหรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการเอง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้ม ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ โดยบริษทัฯ จะส่งเสริมให้พนกังานพึงใชสิ้ทธิคนตนในฐานะพลเมือง
ดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานไดไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การกระท าใดๆ ของบริษทัฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญัและหลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ ทั้งในลกัษณะการเขา้ไปเป็นหุ้นส่วน ด ารงต าแหน่งมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินหรือมี
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ความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีบุคลากรของบริษทัฯ พึงปฏิบติัตามระเบียบของบริษทัฯ และจดัท ารายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปีและ/หรือทุกคร้ังเม่ือเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี 
8. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ังหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี
หากมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกัและท ารายการนั้นเสมือนการท า
รายการกบับุคคลภายนอก โดยตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
9. จรรยาบรรณว่าด้วยระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน  

• ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัการท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา
ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ 

• จดัให้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
10.1 พนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใชท้รัพยสิ์นอยา่ง

มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ี และไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น  
10.2 ทรัพยสิ์นดงักล่าวหมายถึงทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน เช่น สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี 

ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ 
ประมาณการทางการเงิน ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล  

10.3 พนกังานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด  
11. จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน 

บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังานเป็นส าคญั เพราะพนกังานทุกๆ คน คือ 
ทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิง ตลอดจนเป็นกลไกส าคญัในการท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในสถานท่ีท างาน โดยก าหนดเป็น
นโยบายไว ้
12. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

บริษทัฯ ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั การต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และโปร่งใส รวมทั้ง
สนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ 
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

1. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
2. หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  
3. แนวทางปฏิบติัส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัฯ ก าหนดให้การท ากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่นตอ้งไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ีมี

การต่อรองหรือเสนอราคาโครงการต่างๆ และไม่กระท ากบัผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจในการท าธุรกิจกบับริษทัฯ การกระท าดงักล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง  
3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล  
3.3 การสนบัสนุน  
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3.4 การให้ หรือ รับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองและผลประโยชน์อ่ืนใด  
4. การประชาสัมพนัธ์  

1) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจดัอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เร่ืองมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
2) เผยแพร่มาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ผา่นทาง Website บริษทัฯ  
3) ประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง Wallpaper ท่ีแทนการส่ือสารเร่ืองมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นให้เขา้ใจตรงกนั 

ผา่นบอร์ดบริษทัฯ  
4) ระบุไวใ้นสัญญาทางการคา้เป็นเอกสารแนบทา้ย  

5. นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแส และการร้องเรียน  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามจรรยาบรรณ กฎเกณฑ ์กฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
- เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแส เม่ือพบพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต  
- เพ่ือให้ความคุม้ครองและความเช่ือมัน่แก่ผูแ้จง้เบาะแส  
ขอบเขตการแจ้งเบาะแส  
- การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ  
- การผา่ฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัฯ  
- การฝ่าฝืนหรือการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษทัฯ  
- การกระท าทุจริต หรือ คอร์รัปชัน่  
- รายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม  
- การกระท าท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษทัฯ 
- การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน  
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
- กรรมการผูจ้ดัการ : sahasee@varo.thai.com  
- คณะกรรมการตรวจสอบ คุณถนอมศกัด์ิ โชติกประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : tchotikap@gmail.com 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : suchada@varo.thai.com  
- ฝ่ายบริหารคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั : nichanach@varo.thai.com  
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล: laphatrada@varo.thai.com  
- สร้าง QR Code Line (เพื่อสะดวกในการแจง้)  
การพจิารณาและการด าเนินการ  
- รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน  
- ขอ้มูลและกระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงจะถือเป็นความลบั  
- กรรมการผูจ้ดัการจะแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีเป็นอิสระจากกิจกรรมท่ีไดรั้บการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน อยา่งนอ้ย 3 

คน ให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงโดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสืบหาขอ้เทจ็จริง  
- การตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อผูถู้กร้องเรียน  
- ระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยูก่บัความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง  

- หากการแจง้เบาะแสเป็นไปโดยไม่สุจริต ท าให้บริษทัฯ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บความเสียหาย ผูแ้จง้เบาะแสจะถูก
ลงโทษทางวินยั  

6. มาตรการคุม้ครอง  
- ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสผูร้้องเรียนผูถู้กร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั  
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- ผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิและปลอดภยั  
- ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะไดรั้บความเป็นธรรม  
- ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

13. จรรยาบรรณว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY) 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของพนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ธุรกิจ และ

บุคคลอ่ืนท่ีสำมำรถระบุตวัตนได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยและระเบียบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีขึ้น 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงมีกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจำกกำรถูกน ำไปใชใ้นทำงท่ีผิดและรักษำขอ้มูลดงักล่ำวให้ปลอดภยัตำม
มำตรฐำนสำกล 
 บริษทัฯ ก ำหนดให้มีนโยบำยและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติัในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนก ำกบัดูแลให้มี
กำรปฏิบติัตำมนโยบำยและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และหำแนวทำงพฒันำปรับปรุงเพ่ือให้กำรน ำไปปฏิบติัมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
3. คุณภำพของขอ้มูลส่วนบุคคล 
4. ขอ้จ ำกดัในกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้
5. กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
6. ควำมรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
7. แนวปฏิบติัว่ำดว้ยเร่ืองกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
8. สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
9. บทลงโทษ 
10. กำรทบทวน 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
1. การปฏิบติัตน 
2. การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
3. การปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

จรรยาบรรณของพนกังาน 
บริษทัฯ ตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าหรับบริษทัฯ เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีจะพาบริษทัฯ 

ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาพนักงานให้มี
ความเจริญกา้วหนา้อย่างดีท่ีสุด เพื่อเป็นการรณรงคแ์ละเสริมสร้างจิตส านึกของพนกังานให้ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางและเพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้มีส่วนได้เสี ย จึงไดก้ าหนด
จรรยาบรรณของพนกังานขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของพนกังาน ดงัน้ี 

1. จรรยาบรรณต่อบริษทั 
พนกังานตอ้งประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ ค าส่ังและประกาศของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ มีความภกัดี มีทศันคติท่ีดี ไม่พึงประกอบการใด ๆ อนัมีลกัษณะ
เป็นการแข่งขนัหรือขดัผลประโยชนก์บักิจการของบริษทัฯ พึงใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งประหยดัและรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี 
พึงรักษาความลบัของขอ้มูลและข่าวสารในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และพึงสร้างภาพพจน์ ช่ือเสียง เกียรติยศอนัดีงามให้เกิด
แก่บริษทัฯ 
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2. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
พนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มานะอดทน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและพึงรักษาความสามคัคี มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน ตอ้งละเวน้อบายมุข การทะเลาะวิวาทและ
การกระท าท่ีผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียช่ือเสียงต่อตนเองและบริษทัฯ ตอ้งเคารพสิทธิของ
พนกังานดว้ยกนัและเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ คู่แข่งของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

3. จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา 
พนกังานตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร

เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตอ้งเคารพในวิจารณญาณของผูบ้งัคบับญัชา ไม่แสดงอาการกา้วร้าว ดูหม่ินและเหยียดหยาม ตอ้งให้ขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง ไม่รายงานอนัเป็นเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายและพึงให้ความเคารพ
นบัถือ ให้เกียรติ รู้จกักาลเทศะและไม่กระท าตนกระดา้งกระเด่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา 

4. จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีคุณธรรม มีความยติุธรรมในการมอบหมายงานและการพิจารณาความดี

ความชอบ ตอ้งสอนงาน แนะน างาน ช่วยแกไ้ขปัญหาตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้
ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตอ้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความคิด
สรรคแ์ละวิริยะอุตสาหะ ตอ้งรับฟังปัญหา ขอ้คิดเห็นและให้ค  าปรึกษาดว้ยความจริงใจ ให้ความเอาใจใส่ ดูแลทุกขสุ์ขและมีเมตตา
ธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน 
พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนดว้ยความสุภาพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน

ร่วมงาน ตอ้งปรับตวัให้สามารถท างานเป็นทีม ตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานโดยให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 
เสียสละเพื่อส่วนรวมดว้ยความจริงใจและเต็มความสามารถ ละเวน้การกระท าในลกัษณะของการแข่งขนักนัเองและไม่น าเร่ือง
ส่วนตวัหรือขอ้มูลของเพื่อนร่วมงานไปวิพากษวิ์จารณ์ในทางเส่ือมเสีย 

 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  

1) ก าหนดเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีตอ้งรับทราบและท าความเขา้ใจ 
รวมถึงปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด  

2) ก าหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่น การให้รางวลัแก่ผูป้ฏิบติัดี การลงโทษตามวินัยแก่ผูก้ระท าผิดจรรยาบรรณ 
เพื่อให้มีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั  

3) ก าหนดให้มีวิธีการถามขอ้สงสัยและการรายงานในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือการรับขอ้ร้องเรียน
อาจมีทางเลือกไดห้ลายช่องทาง เช่น ผูบ้ังคบับัญชาตามล าดบัชั้น กรรมการตรวจสอบ อีเมล หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ภายใน
บริษทั เป็นตน้  

4) ก าหนดสายการรายงานการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติั เช่น ฝ่ายก ากบักิจกรรมองคก์ร รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการวินยัและจรรยาบรรณ (ประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหารระดบัสูง น าโดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดูแลดา้น
กฎหมาย) ซ่ึงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง  

5) ก าหนดรอบระยะเวลาท่ีจะให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น ทุกปี หรือทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกบั
ภาวการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนไป  
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การสอบถามหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ 

กรณีท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การดูแลส่ิงแวดลอ้มหรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าขดัต่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ 
ท่านสามารถสอบถามหรือรายงานผูรั้บผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

• ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 
• เลขานุการบริษทัฯ 
• หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ โดยตรง 

 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์ฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเ ป็นหน่วยงานรับข้อ
ร้องเรียน ในกรณีท่ีพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจเป็นการขดัต่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หรือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ สามารถแจง้เร่ืองไดโ้ดยตรง หรือท่านแจง้เร่ืองผา่นช่องทางต่างๆโดยตรงไปยงักรรมการไดด้งัน้ี 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ e-mail: tchotikap@gmail.com 
• เลขานุการบริษทัฯ e-mail: pramot@varo.thai.com 
• ฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์ฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail: laphatrada@varo.thai.com  
โทรศพัท ์สนญ. : 022132514, โรงงาน: 023231684 
โทรสาร  สนญ. : 022872031, โรงงาน: 023239635 
E-mail: admin@varo.thai.com 
Internet: https://www.varopakorn.com 

โดยบริษทัฯ จะด าเนินการพิจารณารับเร่ืองร้องเรียนท่ีก าหนดไวแ้ละถือปฏิบติัเป็นความลบั 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
6.3.1  ในปี 2564 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ข “ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี Corporate Governance Code (CG Code) ” และ 
“จรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณดำ้นกำรปฏิบติังำน (Code of conduct) ”ให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยไดรั้บควำมเห็นชอบตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565 
6.3.2  บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มำ
ประยกุตใ์ชแ้ละถือปฏิบติั ใหเ้ป็นรูปธรรมภำยใตว้ิถีใหม่ (New Normal) ซ่ึงจ ำเป็นจะตอ้งพิจำรณำและทบทวนอยำ่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 
 
 
7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 
7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรทั้งหมด 3 ชุด คือ 
  1. คณะกรรมกำรบริษทั 2. คณะกรรมกำรบริหำร   3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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* ท ำหนำ้ทีค่ณะอนุกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน

โครงสรา้งบรษิทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน)

ORGANIZATION CHART OF VAROPAKORN PCL.,

•‚ƒ„ ผูบ้รหิาร 4 รายแรก

คณะกรรมกำรบร ิ ท
Board Of Directors

คณะกรรมกำรตร จสอบ ำ  นInternal

Audit Committee *

  ต้ร จสอบ ำ  น
Internal Auditor

 ล ำนุกำรกรรมกำรบริหำรSecretary of The 

Board of Directors

คณะกรรมกำรบรหิำร
Executive Committee

 ระ ำน จำ้หนำ้ที่บรหิำร
       Chief Executive Officer    

กรรมกำร  จ้  กำร
         Managing Director       

ทมีบริหำรระบบคณุ ำพ สิ ่แ  ลอ้ม 
ค ำม ลอ    และอนุร ก  พล   ำน

QMR / EMR / SMR Team

ทีมที่ ร ก ำ
Advisor Team

  สำ  นติกิรรม 
Legal Affair Division 

   สำ   ร  ำน 
Factory Division 

 สำ กำรตลำ และสน บสนนุ 
Marketing & Supporting Division 

 ่ำ  ำ และ
กำรตลำ 

Sales &Marketing

Department

 ่ำ จ     อ
Purchasing 
Department

 ่ำ จ  หำ  ต  ุบิ
และ ลจสิตกิส  

Strategic 
Sourcing&Logistic 

Department

  สำ บ    ี
Accounting Division 

 ่ำ กำร  นิ
Financial 

Department

 ่ำ บ   ี
Accounting 
Department

สำ บรหิำรและกำร  นิ
Admin & Finance Division 

 ำ้นกำร ลติและ
 ทค น ล ีกำร ลติ

Production & Technology

 ่ำ  ลติ 4
Production 4 

Department 

 ่ำ  ทค น ล แีละ 
สน บสนุนกำร ลติ

Technology & Productions 
Support Department

 ่ำ  ลติ 3
Production 3 

Department 

 ่ำ  ระก น
คุณ ำพ

Quality Assurance 

Department

 ่ำ  ำ แ นกำร
 ลติ

Planning 

Department

 ำ้น ำ แ นและ  ระก น
คุณ ำพ

Planning, & QA 

 ่ำ ทร พ ำกร
มนุ   

Human Resource 

Department

 ่ำ   ิ กรรม
Engineering 

Department

 ่ำ  ลติ 2
Production 2 

Department 

 ่ำ  ลติ 1
Production 1 

Department 

 ำ้นกำร ลติและ  ิ กรรม
Production & Engeering

ที่ ร ก ำ ่ำ   ิ กรรม
Engineering Advisor

 
 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ประสบกำรณ์  ควำมรู้ และควำมสำมำรถ จ ำนวน  11 ท่ำน 
ประกอบดว้ย  กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3 ท่ำน กบักรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร 8 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระ 4 ใน 8 ท่ำน และ
ท ำหน้ำท่ีกรรมกำรตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่ำน ถือไดว่้ำบริษทัมีกำรถ่วงดุลระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรกบักรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหำรในสัดส่วนท่ีเหมำะสม ส่วนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
 

คณะกรรมการบริษัท :   
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับ 
 

รายช่ือ 
 

ต าแหน่ง 
 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม
ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท 

บ าเหน็จ เบีย้ประชุม 

1. * นำงสรณีย ์      ดีพนัธุ์พงษ ์ ประธำนกรรมกำร  4/4 - 20,000 

2. นำยไชยยง      ดีพนัธุ์พงษ์  กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  4/4 - 20,000 

3.* นำยสหสีห์      ชิตำนนท์ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและกำรเงิน   4/4 - 20,000 
4. นำยจิรวุฒิ       จยัวฒัน ์ กรรมกำร  4/4 - 20,000 
5. นำยถนอมศกัด์ิ  โชติกประกำย 1 กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 - 20,000 
6. นำยมำโมรุ      คูโบตำ้ 3 กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 - 15,000 
7. พลเรือเอกถมรัตน์  หทโยดม2 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 - 20,000 
8. นำยปิติพงษ ์   พศิำลบุตร  กรรมกำรอิสระ 4/4 - 20,000 
9. ร.ท. กมลนยั        ชยัเฉนียน กรรมกำร 3/4 - 15,000 
10. นำยโยชินำโอะ   โตโยดะ  กรรมกำร 4/4 - 20,000 
11. นำยเอะซึโอะ  ยำมำมูระ  กรรมกำร 4/4 - 20,000 
12. นำยปรำโมทย ์ หำญสกุล  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร / เลขำนุกำรบริษทั 4/4 - - 

   รวม - 210,000 
* กรรมการผูม้อี านาจตามหนังสอืรับรอง  
1 นายถนอมศกัดิ ์โชตกิประกาย เขา้เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2564 แทน นางทรงศริ ิสนุทรวภิาต ทีล่าออก (นับการเขา้ร่วมประชมุและคา่ตอบแทนรวมกัน)  
2 พลเรอืเอกถมรัตน์ หทโยดม เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่28 เมษายน 2564 แทน นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรัพย ์ทีล่าออก (นับการเขา้ร่วมประชมุและค่าตอบแทนรวมกัน)  
3 นายมาโมรุ คโูบตา้ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่24 กมุภาพันธ ์2565 และ นายทองคณู แสงธรรมรัตน์ เขา้แทน เมือ่วันที ่25 กมุภาพันธ ์2565  

(มขีอ้มูล/รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษัิทฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  : ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดย
กรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจและดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เวน้แตเ่ร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงคณะกรรมกำรตอ้งไดรั้บอนุมติั
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด ำเนินกำร 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมำย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(2) กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดท่ีใชบ้งัคบักบักำรท ำรำย กำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือกำรไดม้ำ 
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัฯ ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมประกำศดงักล่ำวก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ 
กรรมกำรบริษทัอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึง หรือหลำยคน หรือกรรมกำรบริหำรให้ไป

ด ำเนินกิจกำรใด ๆ แทนกรรมกำรได ้ทั้งน้ีภำยในขอบข่ำยท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดไว ้ซ่ึงในทำงปฏิบติัหำกมี
กำรมอบอ ำนำจก็จะมอบอ ำนำจเป็นกำรเฉพำะเป็นครำว ๆ ไป 

ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ  :  คือ นำงสรณีย ์ ดีพันธ์ุพงษ์ และ นำยสหสีห์  ชิตำนนท ์              
ลงลำยมือช่ือร่วมกบั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ   
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผล
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร โดยมีแนวทำงปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี 
บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ประสบกำรณ์  ควำมรู้ และควำมสำมำรถ ซ่ึงไดมี้ส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบวิสัยทศัน์ ภำรกิจ  เป้ำหมำย แผนงำนและงบประมำณของบริษทัฯ  ตลอดจนก ำกบัดูแลให้ฝ่ำย
จดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่กิจกำรและผูถื้อ
หุ้น โดยมีกำรทบทวนติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำ และเพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ  ผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรกบักรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯจึงมิไดเ้ป็นบุคคล
เดียวกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณของบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไม่ว่ำจะเป็นคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ทุกระดบัชั้น ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ีดว้ย
ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี มีควำมชดัเจน โปร่งใส มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งต่อบริษทัฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม
ส่วนรวม ซ่ึงทุกฝ่ำยในบริษทัฯ จะตอ้งร่วมกนัดูแลรับผิดชอบและถือเป็นส่ิงส ำคญัท่ีพึงปฏิบติัตำมอย่ำงจริงจงั ดว้ยกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพนัธ์ ส่งเสริม ติดตำมผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมและทนัสมยั  

กรณีเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำยึดหลกัเกณฑร์ำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมท่ี
ตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูต้รวจสอบภำยใน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบและควบคุมดูแล
กำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์  กำรปฏิบติังำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงินส ำคญัของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ี ผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำง
เหมำะสม  
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บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคัญเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นอย่ำงมำก จึงไดมี้กำรก ำหนดและประเมินควำมเส่ียงของ
กิจกำร  ให้ควำมส ำคญักบัสัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย  มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและจดักำรควำม
เส่ียง มีกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรมีก ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจน ล่วงหนำ้ และ
มีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำร
ประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม ปกติ
กำรประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ  1 ชม.  และไดมี้กำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรำยงำนกำร
ประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

โดยในปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรมีกำรประชุมตำมวำระปกติจ ำนวน 4 คร้ัง โดยมีจ ำนวนกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมครบ
องคป์ระชุมทุกคร้ัง (ดูรำยละเอียดในโครงสร้ำงกำรจดักำร หัวขอ้รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทัฯ  นอกจำกน้ียงัมีประชุมนอกรอบ
ก่อนกำรมีประชุมจริง (Pre Board’s meeting) ทุก  ๆ คร้ัง รวมถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรอีกเป็นประจ ำไม่
นอ้ยกว่ำเดือนละ 1 คร้ัง 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทุกท่ำนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษทัฯ มีภำระควำม
รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ตำมขอ้บงัคบัและตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำโดยรวมถือว่ำ
ปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ แต่อย่ำงไรก็ตำมในปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนด้วย
ตนเอง เพื่อให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรไดส่้งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทัฯ ไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมใน
ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ สมำคมบริษทัจดทะเบียน ฯ ไดจ้ดัขึ้น เพ่ือให้มี
กำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งต่อเน่ือง และทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรใหม่ ๆ กรรมกำรนั้น ๆ จะไดรั้บกำรแนะน ำ
ลกัษณะธุรกิจ แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ ขอ้มูลและเอกสำรท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี นอกจำกน้ีกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผูบ้ริหำรฯ ยงัได้มีกำรรำยงำน ติดตำม ทบทวน ปรับปรุง วำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรพฒันำ และสืบทอดงำน เพื่อให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์อยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ 
 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและมีคุณสมบติัตำมขอ้ก ำหนดของ ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.   และตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ เพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ประสบกำรณ์  ควำมรู้ และควำมสำมำรถ จ ำนวน  3 ท่ำน ท่ีมีควำมเป็น
อิสระเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบริษทัฯ โดยจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2542 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ในปีท่ีผ่ำนมำมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 คร้ัง โดยมีจ ำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม ตลอดจนมีองคป์ระกอบขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี คุณสมบติัและกำรสรรหำตำมท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ใน หวัขอ้ 
โครงสร้ำงกำรจดักำร ขำ้งตน้  
 ในปลำยปี 2550 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งและมอบหมำยให้  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ี เป็น
คณะอนุกรรมกำรสรรหำ และ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหน้ำท่ีดงักล่ำวตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอีกดว้ย โดยใน
ปีท่ีผ่ำนมำคณะอนุกรรมกำรทั้ง 2 คณะดงักล่ำวไดมี้กำรประชุมพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและพิจำรณำค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร     
3 คร้ัง  แต่กำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงนั้น  จะอยู่ภำยใตก้ำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรและท่ี
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ประชุมผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั ควำมเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย 
รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน ในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ 
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำมท่ีกล่ำวไวแ้ลว้ในตำรำงขำ้งตน้และดำ้นล่ำง  
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม 
 

เบีย้ประชุม 
ประจ าปี  

ค่าตอบแทน

ประจ าปี ** 

  1 นำยถนอมศกัด์ิ  โชติกประกำย1 กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 20,000 240,000 
2 นำยมำโมรุ  คูโบตำ้ 2 กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  4/4 10,000 100,000 
3 พลเรือเอกถมรัตน์  หทโยดม 3 กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ  4/4 20,000 100,000 

                                                                                                                                              รวม 50,000 440,000 
 
*     มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ โดยเป็นผูส้อบบัญชรีับอนุญาต          

**  คา่ตอบแทนประจ าปี 2564 จ่ายในปี 2565  
1 นายถนอมศกัดิ ์โชตกิประกาย เขา้เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2564 แทน นางทรงศริ ิ สนุทรวภิาต* ทีล่าออก (นับการเขา้ร่วมประชมุและคา่ตอบแทนรวมกัน)  
2 นายมาโมรุ คโูบตา้ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่24 กมุภาพันธ ์2565 และ นายทองคูณ  แสงธรรมรัตน์* ซึง่เป็นผูส้อบบัญช ีเขา้แทน เมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ ์2565 
3 พลเรอืเอกถมรัตน์  หทโยดม เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่28 เมษายน 2564 แทน นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรัพย ์ทีล่าออก (นับการเขา้ร่วมประชมุและค่าตอบแทนรวมกัน)  

 (มขีอ้มูล/รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษัิทฯ ตามเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี : 
1) สอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนให้บริษทัปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของงบบริษทั  

4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
7) ปฏิบติักำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจควบคุม 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1* นำงสรณีย ์              ดีพนัธ์ุพงษ ์ ประธำนกรรมกำร  
2* นำยไชยยง               ดีพนัธ์ุพงษ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
3* นำยสหสีห์              ชิตำนนท ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและกำรเงิน 
4* นำยปรำโมทย ์        หำญสกุล  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยนิติกรรม สำยนิติกรรม 
5* นำงสำววำสนำ        สุขสำยนัต ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี สำยบญัชี 
6* นำงสำวกญัญภทัร   ดีพนัธ์ุพงษ ์ ผูอ้  ำนวยกำรสำยกำรตลำดและสนบัสนุน สำยกำรตลำดและสนบัสนุน 
7* นำยฐตวรรษ           จนัทร์ศรี ผูจ้ดักำรโรงงำน / สำยโรงงำน 
8 นำยเกษม                 กุศลศิริคุณ ผช.ผูจ้ดักำรโรงงำน ดำ้นวำงแผน คุณภำพและเทคโนโลยีกำรผลิต สำยโรงงำน 
9 นำยประจวบ            เลือดไทย ผช.ผูจ้ดักำรโรงงำน ดำ้นกำรผลิตและวิศวกรรม สำยโรงงำน 
10 นำยพิพฒัน์  1                  เจริญเลิศยศ     ผช.ผูจ้ดักำรโรงงำน ดำ้นกำรเทคโนโลยีกำรผลิต สำยโรงงำน 
11 นำยคำซูฮิโร 2           อิโนอุเอะ            ท่ีปรึกษำดำ้นเทคนิคอำวุโส สำยโรงงำน 
12 นำงสำวประภำ        พิศุทธิธำดำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซ้ือ สำยบริหำรและสนบัสนุน 
13 นำยนวพล                สิงห์นิล ผูจ้ดักำรฝ่ำยวิศวกรรม สำยโรงงำน 
14 นำยอำณัฐ                จมัปำนนัท์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยผลิต 2 สำยโรงงำน 
15 นำยชูเกียรติ  1           แกว้ข ำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยเทคนิคและสนบัสนุนกำรผลิต 
16 นำงสำวรัศมี            นนทศ์ิริ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกลยทุธ์จดัหำวตัถุดิบและโลจิสติกส์ สำยบริหำรและสนบัสนุน 
17 นำงสำวลภสัรดำ     สำยค ำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์สำยบริหำรและกำรเงิน 

  *     ล ำดบั 1 - 7 :  ผูบ้ริหำร 4 รำยแรก นับจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร            ล ำดบั 8- 16 : เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรประจ ำโรงงำน 
   1   ไดรั้บแต่งตั้งในปี 2564         2   หมดสัญญำตั้งแตว่นัท่ี 26 มกรำคม 2565                                                         

ขอบเขตอ านาจหน้าที่  :  บริหำรงำนภำยในขอบเขตตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดหรือท่ีได้รับมอบหมำย 
ตลอดจนด ำเนินงำนต่ำง ๆ อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจปกติหรือเก่ียวเน่ืองกบักำรประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ และเป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป หรือเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำและอนุมติัไวแ้ลว้ รวมถึงพิจำรณำ
เร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัหรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ  หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ หรือกฎหมำย 
 ทั้งน้ี อ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร อยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ดงันั้น กำรอนุมติัรำยกำรท่ีท ำให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร     
บริษทัฯ  เพื่อพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว 

 (มีขอ้มูล/รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทัฯ ตำมเอกสำรแนบ 1) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 (1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (ปี 2564) 
(ก)  ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรบริษัทฯ ทุกคน (ค่ำเบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร กับ ค่ำเบ้ียประชุมและ

คำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 คน เป็นเงิน 0.71 ลำ้นบำท  (ดูรำยละเอียดในตำรำงใน หวัขอ้ 7.2) 
(ข)  ค่ำตอบแทนรวมและจ ำนวนรำยของกรรมกำรบริหำร/ผูบ้ริหำรของบริษทัทุกคน (เงินเดือน, โบนัส) รวม 7 คน (เฉพำะ

ผูบ้ริหำร 4 รำยแรก นบัจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) ดูรำยละเอียดในตำรำงใน หวัขอ้ 7.4) เป็นเงิน 16.53 ลำ้นบำท 
 (2)  ค่ำตอบแทนอื่นท่ีไม่ใช่เงิน 
         - รถประจ ำแหน่งของผูบ้ริหำร  
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
 ในปี 2564 บริษทัฯ มีจ ำนวนพนกังำนและพนกังำนของผูรั้บช่วงเหมำทั้งหมด 309 คน แบ่งเป็น ชำย 235 คน คิดเป็นสัดส่วน 
76% (รวมผูพ้ิกำร 3 คน) และ หญิง 73 คน คิดเป็นสัดส่วน 24% (รวมผูพ้ิกำร 1 คน) โดยมีผลตอบแทนของพนักงำนรวมทั้งหมดเป็น
เงิน 135.11 ลำ้นบำท  ประกอบดว้ย เงินเดือน  ค่ำแรง  เงินประกนัสังคม  เงินกองทุนทดแทน  สวสัดิกำร  เงินโบนสัฯ   
 นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน นอกจำกบริษทัจะไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2015 ซ่ึงครอบคลุมกำร
บริหำรงำนโดยรวม และกำรน ำโครงกำรพฒันำควำมเจริญกำ้วหน้ำในงำนและกำรวำงผงัทดแทนต ำแหน่งมำใชเ้พื่อให้พนกังำนมีควำม
กระตือรือร้นในกำรท ำงำนสำมำรถเห็นควำมกำ้วหนำ้ในอนำคตของตนเองไดแ้ลว้ บริษทัฯ ยงัไดผ้ำ่นกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 อบรบพฒันำผูบ้ริหำร และพนกังำนทั้งภำยในสถำนท่ีและภำยนอกในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น  

• อบรมเร่ืองธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรกรอกขอ้มูลดำ้นสิทธิมนุษยชน 
• กำรสัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรยกระดบัโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม ภำยใต ้โครงกำรยกระดบั

และพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) ในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำย 15 จงัหวดั กบั กำรใหค้  ำปรึกษำตำมเกณฑโ์รงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม” ภำยใต ้โครงกำร
พฒันำและเพ่ิมเติมฐำนขอ้มูลตวัช้ีวดักำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศสู่อุตสำหกรรม 4.0 
    ควำมรู้เก่ียวกบักำรพฒันำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  

- เป้ำหมำยกำรพฒันำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
– ระดบัควำมเป็นเมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ  
- ควำมหมำยและกรอบแนวคิดของโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม  
– ตวัช้ีวดัควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงำนอุตสำหกรรม 
-แนวทำงกำรยกระดบัและพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวกำรยกระดบัและพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิง นิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคมระหว่ำงโรงงำนตน้แบบกบัผูเ้ช่ียวชำญ 

   ทฤษฎีหรือองคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยกระดบัและพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรม เชิงนิเวศท่ีมีคณุค่ำต่อสังคม  
- ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
- ดำ้นควำมปลอดภยั  
- ดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร  
- ดำ้นพลงังำน  
- ดำ้นสำรเคมีอนัตรำยหรือวตัถุอนัตรำย 

  แนวทำงกำรยกระดบัและพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณค่ำต่อสังคม  
- กำรบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั  
- กำรบริกำรจดักำรสำรเคมีอนัตรำยหรือวตัถุอนัตรำย 

  แนวทำกำรยกระดบัและพฒันำโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคณุค่ำต่อสังคม  
- กำรน ำกำกของเสียกลบัมำใชใ้หม่  
- กำรบริหำรจดักำรคุณภำพอำกำศท่ีปล่อยจำกโรงงำนใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน  
- กำรบริหำรจดักำรคุณภำพน ้ำทิ้งของโรงงำนใหเ้ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
- ควำมปลอดภยั 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
- กำรจดักำรพลงังำน 
- กำรบริหำรจกักำรทรัพยำกร 
- กำรด ำเนินกำรดำ้นชุมชน 
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- กำรผลิตและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งสีเขยีว 
- มำตรกำรลดตน้ทุนหรือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขนส่งและโลจิสติกส์  
- กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

• กำรตรวจคดักรองกำรติดเช้ือโควิด 19 ในโรงงำนอุตสำหกรรมดว้ยวิธี Antigen Test Kit (ATK) 
• SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ควำมเส่ียงท่ีธุรกิจไม่ควรมองขำ้ม และกำรรำยงำนก๊ำซเรือนกระจกใน 

One Report 
• Deep Dive into Climate Related Disclosures 
• Climate Risk Management and Climate Scenario Analysis 
• หลกัสูตร “กำรจดัท ำรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพ่ือควำมยัง่ยืนของธุรกิจ” 
• หวัขอ้ “โลกเปล่ียน ธุรกิจปรับ: ควำมหลำกหลำย และควำมเท่ำเทียม เขม็ทิศสู่กำรเติบโตท่ีย ัง่ยืน” 
• ให้กลไกตลำดทนุเก้ือหนุนผูพ้ิกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ 
• หลกัสูตรกำรรำยงำนควำมยัง่ยืนตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
• หวัขอ้ “Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดควำมยัง่ยืนขององคก์รกบักำรจดัท ำขอ้มูลเพ่ือกำรรำยงำน)” 
• เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรจดัท ำรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
• ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน และภำคธุรกิจในตลำดทุนไทย 
• ESG Risk & Investment for Asset Managers and Market Participants 
• กำรจดัท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภำค  
• นโยบำยเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจคำร์บอนต ่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบำยกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศและเป้ำหมำย Carbon Neutrality ของไทย 
• ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม (EMS-DIW) 
• โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอยำ่งย ัง่ยืน (CSR-DIW) (ภำยใตค้่ำใชจ้่ำย
ในกำรพฒันำและยกระดบัเมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ)  

• กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจดักำรพลงังำนในระบบอำกำศอดั 
• คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ (คปอ.) 
• เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบับริหำร 
• ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและกำรใชป่ั้นจัน่ 
• ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัสำรเคมีและตอบโตก้รณีฉุกเฉิน 
• มำตรฐำนควำมปลอดภยัส ำหรับหมอ้น ้ำ หมอ้ตม้ท่ีใชข้องเหลวเป็นส่ือน ำควำมร้อนภำชนะควำมดนั ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมร้อน 
• ทบทวนกำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ 
• Mindset กำรบริหำรจดักำรในภำวะวิกฤต2 
• ผูจ้ดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
• ผูป้ฏิบติังำนประจ ำระบบก ำจดักำกมลพิษอุตสำหกรรม 
• กฎหมำยส่ิงแวดลอ้ม 
• ขอ้ก ำหนด ISO 9001:2015 
• กำรควบคุมกระบวนกำรผลิตดว้ยสถิติ 
• กำรสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 
• Problem Solving by 8D 
• WI-E--0132 ขั้นตอนกำรเปิด Purchase Requistion (PR) 
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• กำรจดัท ำเอกสำร ISO 
• เรำมำรู้จกั Fin-Stock กนัเถอะ 
• WI-P-0002 กำรควบคุมกระบวนกำรหลอมอลูมิเนียม 
• WI-P-0084 กำรเขียนเบอร์คอยล ์
• WI-P-0085 กำรควบคุมเศษ Scrap /SOW 

 

7.6 ข้อมูลส าคัญอืน่ ๆ 
7.6.1 รำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี เลขำนุกำรบริษทั หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
หรือผูต้รวจสอบภำยในท่ีว่ำจำ้งจำกภำยนอก หวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (compliance) พร้อมทั้งแนบขอ้มูลของ
บุคคลดงักล่ำวท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรแนบดว้ย 
 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

• นำงสำววำสนำ  สุขสำยนัต์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี สำยบญัชี    wassana@varo.thai.com  
(มีขอ้มูล/รำยละเอียดเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้รับผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี ตำมเอกสำรแนบ 1) 

 

เลขานุการบริษัทฯ 

• นำยปรำโมทย ์ หำญสกุล    pramot@varo.thai.com  
  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นำงสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ์ กรรมกำรของบริษทัฯ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ 
ดว้ยตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหำคม 2551 และพน้จำกหน้ำท่ีเม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2563 โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นำย
ปรำโมทย ์ หำญสกุล ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนำคม 2563 แทน 

(มีขอ้มูล/รำยละเอียดเก่ียวกบั เลขำนุกำรบริษทัฯ ตำมเอกสำรแนบ 1) 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในท่ีว่าจ้างจากภายนอก เป็นการใช้บริการหน่วยงานภายนอกบริษัท (outsource)  
• นำงสำวฤทยัชนก  สุภำพงษ ์ จำก บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั   

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้ใชบ้ริกำรหน่วยงำนภำยนอกบริษทั (outsource)  
คือ บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั  ตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป 
 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 
- 

7.6.2 หวัหนำ้งำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ และขอ้มูลเพือ่กำรติดต่อ  

 - 
7.6.3 ค่ำตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชี ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
 

(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit fee) ท่ีบริษทัไดจ้่ำยให้แก่นำงสำววธู ขยนักำรนำวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 5423 สังกดั บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 รวมเป็นเงิน 1,250,000 บำท       
(บริษทัฯ ไดรั้บส่วนลดเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 จ ำนวน 60,000 บำท) คงเหลือ 1,190,000 บำท   

(2) ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee)  เรียกเก็บเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมท่ีจ่ำยจริง เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำท่ีพกั แต่ไม่เกิน 120,000 บำท  
ซ่ึงเป็นไปตำมธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ท่ีน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนั กำรสร้ำงวฒันธรรมและค่ำนิยมองคก์ร รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำกบัดูแลควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

และกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร กำรให้ควำมเห็นอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำองคก์ร 

8.1.1 กำรสรรหำ พฒันำ และประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร 
 แต่ในปลำยปี 2550 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งและมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีเป็น
คณะอนุกรรมกำรสรรหำ และ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหนำ้ท่ีดงักล่ำวตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอีกดว้ย มีหนำ้ท่ี
รับผิดชอบในกำรพิจำรณำคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมตำมนโยบำยของบริษทัฯ และเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมำะสม และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกรรมกำร จำกนั้นจะน ำเสนอรำยช่ือ
กรรมกำรดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑต์่อไป  

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ เม่ือปลำยปี 2550 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ งและมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีเป็นคณะอนุกรรมกำรสรรหำ และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ในปีท่ีผ่ำนมำ
คณะอนุกรรมกำรฯ ไดท้  ำกำรประชุม 3 คร้ัง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรสรรหำ คดัเลือก กลัน่กรอง บุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมตำม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร แลว้น ำเสนอรำยช่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ และประธำนกรรมกำรจะเป็น    
ผูเ้สนอรำยช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหุ้นท่ีมำประชุม และออก
เสียงลงคะแนนพิจำรณำอนุมัติ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสรรหำไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีมี
คุณสมบติัเหมำะสมดว้ย โดยมีหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

การแต่งตั้ง : ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำย 
คนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร = จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำดนอกจำกน้ีในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป 

  ส่วนในกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูพิ้จำรณำเบ้ืองตน้ เพ่ือกลัน่กรอง สรรหำ บุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมำะสม มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์เฉพำะดำ้น มีควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เป็นอยำ่งดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดไวไ้ด ้แลว้น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำคัดเลือกผูท่ี้มีควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำม
เช่ียวชำญ ก ำหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อน ำเสนอรำยช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป  
 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย กำรประเมินตนเอง
รำยบุคคล โดยใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
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 แบบประเมินผลของคณะกรรมกำร มุ่งเน้นกำรน ำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำร โดยมีเกณฑก์ำรประเมินผล ดงัน้ี 

0 = ไม่มีกำรด ำ เนินกำรในเร่ืองนั้น 
1 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
2 = มีกำรดำ เนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร 
3 = มีกำรดำ เนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
4 = มีกำรดำ เนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเย่ียม 

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 4 หัวขอ้หลกั คือ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 2) กำร
ประชุมคณะกรรมกำร 3) บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 4) เร่ืองอื่น ๆ  
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำร ในภำพรวม 4 หวัขอ้ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จดัท ำไดดี้ค่อนขำ้งมำก 
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยม 
 

8.1.2 กำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล 
 (ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 7.2 - 7.3) 
 

8.1.3 กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม 
 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
 

8.1.4 กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดจรรยำบรรณ/นโยบำยและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจ และ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  Corporate Governance Code (CG Code) พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำร
ปฏิบติัอย่ำงแทจ้ริงเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
และไดโ้ดยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 6 
 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตำมเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบติัตำมกำรกำ กบัดูแลกิจกำรท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดงัน้ี 
(1) กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดจรรยำบรรณ/นโยบำยว่ำคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในรำยกำรท่ีพิจำรณำจะตอ้งแจง้ให้หน่วยงำนท่ีดูแลทรำบและ
ไม่ร่วมพิจำรณำกำรท ำธุรกรรม ในปีท่ีผ่ำนมำ กรณีท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหัวขอ้ท่ี 9 
รำยกำรระหว่ำงกนั 
(2) กำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน ์

บริษทัฯ มีจรรยำบรรณ/นโยบำยและวิธีกำรดูแลผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
หรือเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์โดยก ำหนดให้ผูบ้ริหำรรำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยต์ำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 6 เพรำะหำกกำรถือครองหลกัทรัพยมี์กำรเคล่ือนไหว ก็จะสำมำรถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงควำม
สุจริตไดแ้ละท่ีผ่ำนมำไม่มีกำรเคล่ือนไหวของกำรถือครองหลกัทรัพยห์รือปรำกฏว่ำมีผูบ้ริหำรของบริษทัฯ น ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนแต่ประกำรใด  
 (3) กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัฯ มีจรรยำบรรณ/นโยบำยด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และสนับสนุนให้พนักงำนของบริษทัปฏิบติังำน
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่คำ้ของบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจให้ถูกตอ้ง มีควำมโปร่งใสดว้ยเช่นกนั พร้อมกบักำร
สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติท่ีถูกตอ้งในทุกระดบั จดัให้มีกำรตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ไม่มี
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ผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อให้จรรยำบรรณ/นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ไดรั้บกำรปฏิบติัอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และให้ถือเป็นระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ ท่ีพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติั  
 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Collective Action Coalition: CAC) ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือของ 8 องคก์รชั้นนำ อนัไดแ้ก่ สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทยหอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทยสมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 โดยบริษทัฯ มี
ระยะเวลำ 18 เดือน ในกำรจดัท ำแบบประเมินและปรับปรุงระบบเพื่อยื่นขอรับรองกบั CAC และให้ได้รับใบรับรองกำรเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นทุจริต ท่ีให้กำรรับรองว่ำบริษทัฯ ผำ่นกระบวนกำรประเมินตนเอง ว่ำมีนโยบำยและมีแนวปฏิบติัรวมถึงมำตรกำรต่ำง 
ๆ เพ่ือป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ภำยในองคก์รครบถว้นตำมเกณฑท่ี์ CAC ก ำหนด  

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจดัแบบประเมินตนเองและปรับปรุงระบบเพ่ือต่อตำ้น โดยให้ทุกหน่วยงำนไดมี้ส่วน
ร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งก ำหนดแนวปฏิบติัและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั
ภำยในบริษทัฯ 

บริษทัฯ ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจง้เบำะแสจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ พฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังำนผูบ้ริหำร และ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผ่ำนระบบรับขอ้ร้องเรียนและแจง้เบำะแส (Whistleblower) นอกเหนือจำกกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรผ่ำนทำง   
e-mail จดหมำย หรือกล่องรับฟังควำมคิดเห็น หำกพบเห็นกำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีกฎหมำยก ำหนด กำร
กระท ำผิดในเร่ืองกำรก ำกบัดูแลท่ีดี กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณและนโยบำยต่อตำ้น
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจะมีกำรประเมิน ติดตำมกำรก ำกบัดูแลท่ีดี กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ
นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4) กำรแจง้เบำะแส (Whistleblowing) 
 เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง เหมำะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได ้บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนด
จรรยำบรรณ/นโยบำยให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจง้เบำะแส จำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ/นโยบำยตอ่ตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่งผลถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร บุคคลใดหำกพบเห็นกำร
กระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทำงทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ตอ้งไม่ละเลย
หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่ำว ควรแจ้งโดยผ่ำนช่องทำงกำรรับเร่ืองไว้ โดยไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหัวขอ้ท่ี 6 หัวข้อย่อย  12. 
จรรยาบรรณว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การแจง้เบาะแสและการร้องเรียน 
 

8.2 รำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
8.2.1 จ ำนวนคร้ังกำรประชุมและกำรเขำ้ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 7.3 

8.2.2 ผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหัวข้อเอกสำรแนบ เอกสำรแนบ  6 รำยงำน
คณะกรรมกำร 
 

8.3 สรุปผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่น ๆ  
8.3.1 จ ำนวนคร้ังกำรประชุมและกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยรำยบุคคล 
8.3.2 ผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยดงักล่ำวท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยจ ำนวนคร้ังกำรประชุมและกำรเขำ้ประชุม กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทัฯ 
ซ่ึงมีเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีท ำหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดว้ย ในหวัขอ้ท่ี 8.1.1 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน  
 นอกจำกกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำร จะบริหำรงำนและควบคุมภำยในระดับหน่ึงแล้ว บริษัทฯ ยงัมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงมีควำมเป็นอิสระรวม 3 ท่ำน โดยมีกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิดำ้นบญัชีเป็นประธำน กบัมีผูต้รวจสอบภำยใน 
ท่ีว่ำจำ้งจำกภำยนอก โดยเป็นกำรใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกบริษทั (outsource)  จำก บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั  
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูต้รวจสอบภำยในไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบ ก ำกบัดูแล โดยตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำน สอบถำมขอ้มูล
จำกฝ่ำยบริหำร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงเขำ้ร่วมประชุมปรึกษำหำรือ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกบัฝ่ำยจดักำร ผูส้อบบญัชี เก่ียวกบัควำม
ถูกตอ้ง ครบถว้น และควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน กำรบนัทึกบญัชีของฝ่ำยต่ำง ๆ  เอกสำรส ำคญัทำงบญัชี ระบบภำษีอำกร รำยงำน
กำรเสียภำษี ภำษีซ้ือ-ภำษีขำย ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรควบคุมภำยใน-ลูกหน้ีกำรคำ้  ระบบกำรควบคุมภำยในของแผนกต่ำง ๆ ตวัเลข
ทำงบญัชีท่ีมีควำมเช่ือมโยงกนั มำตรฐำนบญัชีท่ีแกไ้ขใหม ่ฯลฯ  ซ่ึงผลกำรตรวจสอบจำกสภำพโดยรวมแลว้อยู่ในระดบัท่ีดี เป็นท่ีน่ำ
พอใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ไดเ้ปิดไวแ้ลว้ใน หัวขอ้ เอกสำรแนบ 6 รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ) ส่งผลให้รำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องครบถว้น และเช่ือถือได้ ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนกำร
ติดตำมก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โดยไม่ปรำกฏว่ำมีผูบ้ริหำรของ
บริษทัฯ น ำทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงต่อกำรจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ดว้ยกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ีต่ำง ๆ ดว้ยควำมโปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได ้และมีกลไกกำรถ่วงดุลอ ำนำจ สำมำรถตรวจสอบได ้อนั
จะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น พนักงำน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (Internal Audit) ท่ีดี ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรดำเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
9.1.1 ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
9.1.2 ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน 
 จำกกำรเขำ้ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั จำกหน่วยงำนภำยนอกบริษทั 
(outsource)  ไดส้อบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ และกำรทดสอบกำรปฏิบติังำนตำม
ระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ  มีขอ้สังเกตท่ีพบจำกกำรสอบทำน และมีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรติดตำมแกไ้ขหลำน
เร่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยงำนผลกำรสอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และ
ไดแ้จง้ให้ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ รับทรำบและด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขประเด็นขอ้สังเกตท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ ซ่ึงประเด็น
ดงักล่ำวท่ีพบมีควำมเส่ียงอยูใ่นหลำยระดบักลำง คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงพิจำรณำเบ้ืองตน้ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั
ฯ ยงัอยูใ่นระดบัที่เหมำะสมยอมรับได ้
9.1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีท่ีมีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือผูส้อบ
บญัชีมีขอ้สังเกตเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน 
 - ไม่มี – 
9.1.4 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ได้ดูแลให้ผูด้  ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิ  กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ท่ีเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 บริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริกำรหน่วยงำนภำยนอกบริษทั (outsource)  จำก บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั  ให้ท ำหนำ้ท่ีผู ้
ตรวจสอบภำยในให้กบับริษทัฯ ซ่ึงผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรเสนอให้ใชบ้ริกำร โดยผูใ้ห้บริกำรมี
คุณสมบติัเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ ในหวัขอ้ เอกสำรแนบ 3 
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9.1.5 กำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
 - ไม่มี – 
 
9.2 รายการระหว่างกัน  
 (ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563)                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายการระหว่างกนั 2564 2563 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์ มูลค่า
รายการ 

ยอดค้าง มูลค่า
รายการ 

ยอดค้าง 

บริษทั โลหกำร
ไทย จ ำกดั  

บริษทัฯ เช่ำอำคำรพื้นท่ี 250 ตำรำงเมตร เพื่อใช้
เป็นท่ีตั้ งส ำนักงำนของบริษัท อำยุสัญญำเช่ำ
ครำวละ 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ใน
อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท และผูเ้ช่ำมีสิทธิ
ในกำรต่อสัญญำเมื่อครบก ำหนดเมื่อแจง้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
และเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไปท่ีตกลงกัน แต่
บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.89 ของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ  

- - - - 

Mitsubishi 
Aluminum Co., 
Ltd.    

สัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค (Technical 
Assistance Agreement) ตั้ งแต่วนัท่ี 27 มกรำคม 
2560 รวมระยะเวลำ 5 ปี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้น
คิด เป็ น สั ด ส่วน ร้อยละ   13.39 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ และเป็น
บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ซ่ึงถือ
หุ้ น ในบ ริษัทฯ  รวมทั้ ง ส้ิ น คิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 20.09 ของจ ำนวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

    

- ค่ำสิทธิรำยเดือน (Fixed Monthly Royalties)  
จ่ำยเดือนละ 500,000 บำท   ต่อกำรส่งวิศวกร 2 
คน มำประจ ำท่ีบริษทัฯ (ยงัไม่รวมเงินเดือนและ
สวสัดิกำรอื่น ๆ) ตรำบเท่ำท่ียงัคงท ำงำนท่ีบริษทั
ฯ  

3.00 - 3.00 - 

- ค่ำสิทธิต่อเน่ือง (Running Royalty)  
จ่ ำย เป็นรำยค ร่ึงปี  (Semi-annual period) โดย
แบ่งเป็น 
1) แผ่นอลูมิเนียมส ำหรับระบำยควำมร้อนชนิด
ใหม่ส ำหรับสัญญำฉบับน้ี  (New Fin stock for 
heat exchangers) อยู่ ท่ี  1- 6% ของ Roll Margin 
โด ยแป รผัน ต ำม ป ริม ำณ  ร ำค ำข ำย  แ ล ะ
ประสิทธิผลของกำรผลิต  (yield) ตลอดอำยุ
สัญญำ 5 ปี  นับจำกมีกำรขำยคร้ังแรก ยกเว้น
สินคำ้ชนิดหน่ึงท่ีจะเร่ิมนับจำกวนัท่ี 23 เมษำยน 
2559 ไปอีก 5 ปีและจะจ่ำยตำมอตัรำขำ้งตน้ตั้งแต่
วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2559  
2) แผ่นอลูมิเนียมส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศชนิด
ใหม่ส ำหรับสัญญำฉบบัน้ี (New fin stock for air 
conditions) ตำมท่ีคู่สัญญำจะตกลงกนั แต่ไม่เกิน 
4.5% ของ Roll Margin 
3) ผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่อื่น ๆส ำหรับสัญญำฉบบั
น้ี (Other New products) (ถำ้มี) ตำมท่ีคู่สัญญำจะ
ตกลงร่วมกนั แต่ไม่เกิน 6% ของ Roll Margin 

0.35 0.35 
ยกมำ 
0.25 

0.25 0.25 
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รำยกำรระหว่ำงกนัขำ้งตน้ เป็นรำยกำรท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้
ควำมเห็นชอบกำรสอบทำนรำยกำรดงักล่ำวแลว้ เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจปกติทัว่ไป มีควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงเป็นไป
ตำมกลไกลตลำด รำคำตลำดเทียบเท่ำกบัรำคำท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทัว่ไป โดยปฏิบติัตำมระเบียบ ผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติัถูกตอ้ง 
และในอนำคตจะยงัคงมีอยูต่่อไปตำมควำมจ ำเป็น ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรด ำเนินตำมปกติทำงกำรคำ้ โดยใชน้โยบำยซ้ือขำยต่อรองกนัตำม
กลไกลตลำดและไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 

(ดูงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินประกอบ ) 
   

MALC-Thai Co., 
Ltd. และ  
Thai-MC Co., Ltd. 

สัญญำกำรแต่งตั้ งเป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำย (Exclusive 
Distribution Agreement)  กั บ บ ริ ษั ท ใน ก ลุ่ ม 
Mitsubishi Group โดยแต่งตั้ งให้  MALC-Thai 
Co., Ltd. เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำย และ Thai-MC Co., 
Ltd. เป็ น ผู ้ จัด จ ำห น่ ำย ช่ ว ง  เพื่ อ จ ำห น่ ำย
ผลิตภณัฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยงัลูกคำ้ญี่ปุ่น โดยมี
เง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป คือ ต้นทุนบวกก ำไรส่วน
เพิ่ม ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกรำคม 2560 รวมระยะเวลำ 
5 ปี 

-บริษทั MALC-Thai Co., Ltd. ถือหุ้น
โดย บริษทัในกลุ่ม Mitsubishi Group 
โดยมี Mitsubishi Aluminum Co., Ltd 
(ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ) ในสัดส่วน
ร้อยละ 49.00 และมีบริษทัอื่นในเครือถือ
หุ้นส่วนท่ีเหลือ 
Mitsubishi Group คือ Mitsubishi 
Corporation (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น Mitsubishi 
Corporation RTM Japan Ltd. ใน
สัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 
75.00 และมีบริษทัอื่นในเครือถือ
หุ้นส่วนท่ีเหลือ 

929.25  237.51 497.77 162.80 

นำงนิดำ   ชิตำ
นนท ์  

บริษทัฯ เช่ำท่ีดินดำ้นหน้ำของท่ีดินบริเวณโรงงำน
ของบริษทัฯ รวมเน้ือท่ี 9 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กิจกำรของบริษทัฯ และเป็นท่ีจอดรถ อำยุสัญญำ
เช่ำครำวละ 1 ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ใน
อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 5,000 บำท และผูเ้ช่ำมีสิทธิใน
กำรต่อสัญญำเมื่อครบก ำหนดโดยจะตอ้งแจ้งเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจ
ปกติและเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปท่ีตกลงกัน แต่
บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

มำรดำของนำย สหสีห์ ชิตำนนท์ ซ่ึงเป็น
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท โดย
กลุ่มของนำงชิดำ ชิตำนนท์ ถือหุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.91 ของจ ำนวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

- - - - 

บริษทั นิติคำสติ้ง 
จ ำกดั  

บริษัทฯ ว่ำจ้ำงผลิตงำนเหล็ก ให้ผลิตวสัดุใช้
ส้ินเปลืองท่ีจ ำเป็น ซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปท่ีตกลง
กนั เทียบเคียงรำคำตลำด 

มีกรรมกำรร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ นำย
สันชยั ชยัเฉนียน นำยสหสีห์  ชิตำนนท์.         
รท.กมลนัย  ชัยเฉนียน และ นำงสรณีย ์
ดีพนัธุ์พงษ ์

1.13 0.62 0.02 - 

ซ้ืออลูมิเนียม (เศษ) ท่ีไม่ใช้แลว้ จำกบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไป เทียบเคียงรำคำตลำด 

0.03 - 0.15 0.08 

บริษทั ไทยรีฟริเจอ
เรชัน่ คอมโพเนน้ท ์
จ ำกดั  

บริษัทฯ จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นไปตำมกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป 

กรรมกำรร่วมกบับริษทัฯ คือ นำยสันชยั 
ชยัเฉนียน 

  0.4 - 

บริษัทฯ ซ้ืออลูมิเนียม (เศษ) ท่ีไม่ใช้แล้ว ซ่ึง
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไปเทียบเคียงรำคำตลำด 

  8.6 0.34 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน 

(งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงสาระสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปีซ่ึงจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
การบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่า
ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 
 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระท า
หนา้ท่ี 
สอบทานก ากบัดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และ 
ประสิทธิผล เพื่อให้มีความมัน่ใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบญัชีถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคญัอย่าง
เพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติ  โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั 
สามารถ 
สร้างความเช่ือมัน่ไดอ้ย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัว่าไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 
 

                                                                                                  

    นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ ์                           นายสหสีห์  ชิตานนท ์            
        ประธานกรรมการ   กรรมการผูจ้ดัการ                                
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั  วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วย                                              
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที่ควร                             
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                                                             
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                        
จากบริษัทฯตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี                                       
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ                                                                                
ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นด้วย ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจ้าไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม                                                                                             
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การ
ปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วม
วิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายถือเป็นรายการบญัชีที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯเน่ืองจากจ านวนรายไดท้ี่บนัทึก                            
ในบญัชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของบริษทัฯ นอกจากน้ีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ
หลักในการผลิตและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการรีดอลูมิเนียมคอยล์และแผ่น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัในการตรวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยเฉพาะ
เร่ืองงวดเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูร้ับผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบตัิตามการควบคุมส าคญัที่บริษทัฯออกแบบไว ้และขา้พเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
ขายท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบส าหรับรายการขายท่ีเกิดขึ้นช่วงใกล้ส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี ประกอบกับได้สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึง
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกับสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็น      
ผลิตภฑัณ์อลูมิเนียมกึ่ งส าเร็จรูป โดยมีวตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็นอลูมิเนียมอินกอทซ่ึงมีราคาอา้งอิงตาม
ราคาตลาดโลก จึงอาจท าให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ขา้พเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือโดยการท าความเขา้ใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึง
สอบทานความสม ่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและ
การเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพ่ือระบุถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกต ิ
และวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิที่กิจการจะได้รับจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัที่ในงบการเงินกับ
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

 

ข้อมูลอื่น  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กับ
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้                                                 
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ท่ีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ 
หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เมื่อขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูล
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผูม้ีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบ
เพื่อให้มีการด าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                                   
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                           
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
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เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
บริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคญั ขา้พเจ้าจะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้บริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูม้ีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัที่สุดใน                                                              
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน
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ของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

วธู ขยนัการนาวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 หมายเหตุ 2564 2563 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7        10,129,688   6,335,930  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 6, 8     513,938,446  286,929,726  

สินคา้คงเหลือ 9  1,393,729,307   499,914,938  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 26.1        3,773,106    -  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 10     167,292,642       48,206,547  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   2,088,863,189  841,387,141  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11     746,159,241   804,216,893  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12         1,632,713    2,585,263  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20         1,636,633     608,011  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น             849,500        909,500  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      750,278,087     808,319,667  

รวมสินทรัพย์   2,839,141,276  1,649,706,808  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 หมายเหตุ 2564 2563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13      90,725,310     91,432,933  

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ 13  1,171,364,648    434,846,506  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 14  482,600,543  110,812,564  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15      33,540,000     33,540,000  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 26.1                     -    6,090,676  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16     127,162,150  11,302,342  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,905,392,651  688,025,021  

หนี้สินไม่หมุนเวยีน      

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15    120,928,000   154,468,000  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17  30,077,952     28,321,563  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน         2,281,343      2,304,415  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน     153,287,295    185,093,978  

รวมหนี้สิน  2,058,679,946   873,118,999  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตุ 2564 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   

ทุนเรือนหุ้น 
   

   ทุนจดทะเบียน 
   

      หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 

   500,000,000    500,000,000  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
   

      หุ้นสามญั 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 

   499,510,615     499,510,615  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 
 

   374,400,000     374,400,000  

ก าไรสะสม 
   

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18       50,000,000       50,000,000  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 
 

(143,449,285) (147,322,806) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

   780,461,330     776,587,809  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

2,839,141,276  1,649,706,808  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 
 หมายเหตุ 2564 2563 
รายได้      
รายไดจ้ากการขาย    2,575,822,823   1,020,356,936  
รายไดอ่ื้น      
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน                         -         18,916,582  
   ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์          3,773,106                         -  
   อ่ืนๆ          7,953,336          6,942,874  

รวมรายได้   2,587,549,265  1,046,216,392  
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทุนขาย   2,458,696,412  1,095,847,180  
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย        33,899,622        18,509,738  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร       51,856,639         49,304,117  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  23,763,301                -  
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ์                         -          6,090,676  
รวมค่าใช้จ่าย   2,568,215,974   1,169,751,711  
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน        19,333,291   (123,535,319) 
ตน้ทุนทางการเงิน      (16,488,392)     (13,995,797) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได้           2,844,899    (137,531,116) 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 20          1,028,622           (674,514) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี          3,873,521   (138,205,630)     
    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่    

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก าไรจากการประมาณการ    
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงนิได ้                          -           1,415,665  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ส าหรับปี                         -          1,415,665  
    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี          3,873,521  (136,789,965) 
    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 22                   0.04                 (1.38) 
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษ ี       2,844,899  (137,531,116) 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษ ี     
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน     
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      99,576,375     99,526,986  
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดร้ับ 426,038   2,264,932  
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์         (183,545)            588,693  
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง         7,766,264       (8,178,071) 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์       (3,773,106)         6,090,676  
   รายไดจ้ากเงินอุดหนุนรัฐบาล         (453,071)         (412,944) 
   ตน้ทุนทางการเงิน       16,488,392       13,995,797  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน         2,582,156        4,253,549  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย ์     
   และหน้ีสินด าเนินงาน     125,274,402    (19,401,498) 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  (226,710,445)     22,868,603  
   สินคา้คงเหลอื  (899,706,228)   (38,089,701) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน่  (119,086,095)    (2,695,881) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น             60,000             250,000  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่     371,228,951       57,746,195  
   หน้ีสินหมุนเวียนอืน่     109,769,132          6,455,488  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น         (395,768)     (8,333,121) 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (639,566,051)       18,800,085  
   จ่ายดอกเบ้ีย     (16,508,430)    (14,244,245) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน  (656,074,481)        4,555,840  
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์     (35,276,437) (12,909,255) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         (150,000)      (353,875) 

เงินรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 509,631        958,878  

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน    (34,916,806)   (12,304,252) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบกิเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   (707,623) 58,189,119  

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมขึ้น (ลดลง)     729,032,668    (23,383,710) 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว    (33,540,000)  (25,880,000) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน     694,785,045     8,925,409  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ   3,793,758       1,176,997  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี         6,335,930      5,158,933  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,129,688       6,335,930  

   

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม 
  

รายการที่มิใช่เงินสด 
  

   เจา้หน้ีจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น                        -  1,706,422  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี   
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

 บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ าหน่ายอลูมิเนียมกึ่ งส าเร็จรูป ท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนของ
บริษทัฯอยู่ที่ 181 ซอยอมร ถนนนางล้ินจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ท่ี 280 
หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 41.5 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ าหน่ายอลูมิเนียมกึ่ งส าเร็จรูป ท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนของ
บริษทัฯอยู่ที่ 181 ซอยอมร ถนนนางล้ินจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ท่ี 280 
หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 41.5 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เมื่อสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี บริษทัฯ ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมใน
หรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทาง
ปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เมื่อบริษทัฯ ได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เมื่อมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับส าหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย
ที่แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เมื่อมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุผลว่าบริษทัฯ จะได้รับเงินอุดหนุนนั้น 
และบริษทัฯ จะสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว ้เงินอุดหนุนที่เกี่ยวขอ้งกับ
ค่าใชจ้่ายรายการใดจะรับรู้เป็นรายได้ในก าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ
รับรู้ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตน้ทุนที่ไดร้ับการชดเชย เงินอุดหนุนที่เกี่ยวขอ้งกับสินทรัพยจ์ะรับรู้เป็น
รายไดร้อการรับรู้และทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพย ์

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน -ออกก่อนและวิธี
ตน้ทุนถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย
ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 วตัถุดิบ วสัดุและอะไหล่โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิ
ที่จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารโรงงาน - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน - 10 - 20  ปี 
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่ง - 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ - 10  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 

 บริษทัฯ ตดัรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
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ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท้ี่ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวด
ท่ีเกิดรายการตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้ืมนั้น 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้
มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯ ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัด
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากดั มีดงัน้ี 

 อายุการให้ประโยชน์ 
ค่าลิขสิทธ์ิ  10  ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์  10  ปี 

4.8 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษทัฯ  
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ี่ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯ รับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับจากสินทรัพยแ์ละ
ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท์ี่
ก  าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา
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จากการจ าหน่ายสินทรัพยหั์กด้วยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่
ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสวสัดิการอ่ืนเป็นค่าใชจ้่าย
เมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน   

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

บริษทัฯ มีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษทัฯ จดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯ ค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ ว ันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เกี่ยวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่บริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะ
ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้ น
เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการ
ท ารายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจดัหาเงินที่มีนัยส าคญั 
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไวใ้นนโยบายการ
บญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ยกเวน้สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ บริษัทฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการ
เร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพย์ทาง
การเงินที่วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์
ทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผน
ธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   

 บริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
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ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน
การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน 

 ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลคา่
ในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้น
จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

 การซ้ือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติท่ีมีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดขึ้นจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบตัิโดยทัว่ไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีกิจการมีขอ้ผูกมดัท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพยน์ั้น 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื่อสิทธิที่จะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นได้ส้ินสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มีการ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้ น หรือมีการโอนการควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯ ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มี
การยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก 
หรือมีการแก้ไขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสิน
เดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ี
การคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความ
เส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ี
การคา้  

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหน้ีนั้ นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เมื่อบริษทัฯคาดว่าจะไม่ไดร้ับคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป  

4.15 ตราสารอนุพันธ์ 

 บริษทัฯ ใช้ตราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายสินคา้
โภคภณัฑล่์วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และราคาสินคา้โภค
ภณัฑ ์ตามล าดบั 

 บริษทัฯ รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ท าสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรม
มากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกว่าศูนย ์ 

 บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสาร
อนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผู ้
ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า บริษทัฯ ใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
ประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่ส าคญั  มีดงัน้ี 

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

 ฝ่ายบริหารได้ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินที่
คาดว่าจะไดร้ับจากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้เส่ือมสภาพโดยค านึงถึงประสบการณ์การ
ขายในอดีต การเส่ือมสภาพและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
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 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ้่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใชเ้มื่อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกับตวัแปรท่ีใชใ้น
การค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 926 498 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบ 6 9 ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 1 - ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 3 3 ตามสัญญา 

 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายกบักลุ่มบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกันเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับ
ลูกคา้ญี่ปุ่น และไดท้ าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทั มิตซูบิชิ อลูมินัม่ จ ากดั (ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ) ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.2  

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 237,512 162,803 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 237,512 162,803 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)   
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 597 245 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 852 339 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,449 584 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานที่ให้
กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 10.4 9.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 5.1 
รวม 10.7 14.3 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินสด 198 191 
เงินฝากธนาคาร 9,932 6,145 
รวม 10,130 6,336 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.250 ต่อปี (2563: ระหว่างร้อย
ละ 0.125 ถึง 0.250 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 126,789 100,171 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 110,723 62,632 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 237,512 162,803 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั   
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 136,700 106,786 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 139,692 17,328 
   มากกว่า 12 เดือน 1,437 1,437 
รวม 277,829 125,551 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,437) (1,437) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธิ 276,392 124,114 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 513,904 286,917 
ลูกหน้ีอื่น   
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 34 13 
รวมลูกหน้ีอื่น 34 13 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 513,938 286,930 

 ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 60 วนั 
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9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        
ให้เป็นมูลค่าสุทธิ                         

ที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 191,210 76,815 - (2,503) 191,210 74,312 
งานระหว่างท า 335,808 184,697 (1,693) - 334,115 184,697 
วตัถุดิบ 345,721 92,189 (3,283) (1,408) 342,438 90,781 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 115,176 95,142 (14,893) (14,893) 100,283 80,249 
สินคา้ระหว่างทาง 426,097 70,929 (414) (1,053) 425,683 69,876 
รวม 1,414,012 519,772 (20,283) (19,857) 1,393,729 499,915 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯ บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ไดร้ับ เป็นจ านวน 0.4 ลา้นบาท (2563: 2.3 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน  141,156  37,293 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  8,555  1,153 
อ่ืนๆ 17,582 9,761 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 167,293 48,207 

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ท่ีดิน อาคารโรงงาน 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์
โรงงาน 

เคร่ืองใช้และ
เคร่ืองตกแต่ง ยานพาหนะ 

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เคร่ืองจักร

ระหว่างติดตั้ง รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 40,312 161,256 2,639,495 25,506 26,179 157,076 3,049,824 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,872 694 - 12,100 14,666 
โอน - 605 - - - (605) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (123,173) - (7,461) - (130,634) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 40,312 161,861 2,518,194 26,200 18,718 168,571 2,933,856 
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ซ้ือเพ่ิม - - 5,393 804 - 29,079 35,276 
โอน - 2,383 18,443 - - (20,826) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (7,564) (3,967) (35) - (11,566) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 40,312 164,244 2,534,466 23,037 18,683 176,824 2,957,566 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 125,735 1,992,709 20,575 24,963 - 2,163,982 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,889 88,374 1,980 500 - 94,743 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (121,625) - (7,461) - (129,086) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 129,624 1,959,458 22,555 18,002 - 2,129,639 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,982 87,466 1,399 161 - 93,008 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (7,238) (3,967) (35) - (11,240) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 - 133,606 2,039,686 19,987 18,128 - 2,211,407 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 40,312 32,237 558,736 3,645 716 168,571 804,217 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 40,312 30,638 494,780 3,050 555 176,824 746,159 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2563 (จ  านวน 92 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 94,743 

2564 (จ  านวน 92 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร) 93,008 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวน
เงินประมาณ 1,078 ลา้นบาท (2563: 1,071 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ ได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2564 จ านวนรวมประมาณ 363 ลา้นบาท (2563: 364 ลา้นบาท) ไปจดจ านองไวก้บัสถาบนั
การเงินเพ่ือค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะส้ัน เงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบัน
การเงิน 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ค่าลิขสิทธ์ิ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564:    
ราคาทุน 7,735 5,617 13,352 
หัก: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,050) (4,669) (11,719) 
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มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 685 948 1,633 

    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563:    
ราคาทุน 7,735 5,467 13,202 
หัก: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (6,277) (4,340) (10,617) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,458 1,127 2,585 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,585 3,361 
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 150 354 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,102) (1,130) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,633 2,585 

 

13. เงินเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อัตราดอกเบี้ย   
 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 725 1,433 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.1 และ 2.8 90,000 90,000 

รวม  90,725 91,433 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์    
เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทส ์ LIBOR/SIBOR 

บวกอตัราคงที่ 1,171,365 434,847 

 วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ค  ้าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 234  339 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  428,972  72,724 
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เจา้หน้ีอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,215  245 
เจา้หน้ีอ่ืน - กจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  20,551  9,566 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร  11,699  10,792 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  19,930  17,147 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 482,601 110,813 

15. เงินกู้ยืมระยะยาว 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อัตราดอกเบี้ย   

เงินกู้ (ร้อยละ) การช าระคืน 2564 2563 

1 MLR  
- 2.25% 

ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ใน
อตัรางวดละ 0.7 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 72 เดือน 17,268 25,608 

2 3M THBFIX 
+1.85% 

ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ใน
อตัรางวดละ 2.1 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 84 เดือน 137,200 162,400 

รวม 154,468 188,008 
 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (33,540) (33,540) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 120,928 154,468 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 188,008 213,888 
จ่ายคืนเงินกู ้ (33,540) (25,880) 
ยอดคงเหลือปลายปี 154,468 188,008 

 เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 ภายใตสั้ญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆและเงื่อนไขทางการเงินบาง
ประการตามท่ีระบุในสัญญา ได้แก่ การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียให้เป็นไปตามอตัราท่ี
ก าหนดในสัญญา          
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการได้
ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนังสือผ่อนผนัการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ จากธนาคารแลว้ ดงันั้น จึงไม่มีการจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับยอดคงเหลือของ
เงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 118,656 9,684 
อ่ืน ๆ 8,506 1,618 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 127,162 11,302 

17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน 
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 28,322 34,171 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,424 2,316 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 158 145 
ตน้ทุนบริการในอดีตและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการจ่ายช าระ

ผลประโยชน ์ - 1,793 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   

ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (387) 
ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงนิ  - 1,047 
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ - (2,430) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (826) (8,333) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 30,078 28,322 
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 บริษทัฯ คาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 20 ลา้นบาท (2563: จ านวน 1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 4 ปี (2563: 4 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.56 0.56 
อตัราการข้ึนเงนิเดือน  3.00 3.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน 0.00 - 50.00 0.00 - 50.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1) 1 (1) 1 
อตัราการข้ึนเงนิเดือน 1 (1) 1 (1) 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (1) 1 (1) 1 

18.  ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้  ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 135,108 108,045 
ค่าเส่ือมราคา 93,008 94,743 
ค่าตดัจ าหน่าย 6,568 4,784 
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ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 50,861 31,502 
ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 215,566 117,295 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,260,650 752,336 
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (265,507) 12,151 

20. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ               

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,029) 674 
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                         

ก าไรขาดทุน (1,029) 674 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลก าไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 354 

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 135,108 108,045 
ค่าเส่ือมราคา 93,008 94,743 
ค่าตดัจ าหน่าย 6,568 4,784 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 50,861 31,502 
ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 215,566 117,295 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,260,650 752,336 
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (265,507) 12,151 
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20. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ               

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,029) 674 
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                         

ก าไรขาดทุน (1,029) 674 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกีย่วขอ้งกบัผลก าไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 354 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,845 (137,531) 
   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษี 569 (27,506) 
สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทึกในปีก่อน                                            

แต่ไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในปี - 1,284 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ   
   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 210 925 
   ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พ่ิมข้ึน (1,230) (48) 
   ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ไดร้ับรู้ในงวดก่อน                                                      

ซ่ึงน ามาใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั 
 

(578) 
 

- 
   ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ไดบ้นัทึกภาษเีงินไดร้อตดับญัชี - 26,019 

รวม (1,598) 26,896 

ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (1,029) 674 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                        287 287 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,978 2,978 
รายไดจ้ากเงินอุดหนุนรัฐบาล 456 461 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,016 5,665 

รวม 9,737 9,391 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 755 - 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองจกัร 7,345 8,783 

รวม 8,100 8,783 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,637 608 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้จ านวน 271 ลา้นบาท (2563: 294 
ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้
เห็นว่า บริษทัฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใชข้า้งตน้
มาใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงผลขาดทุนทางภาษีเหล่าน้ีจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 
2568 

21. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯ ไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการผลิตอะลูมิเนียม
แผ่นและอะลูมิเนียมแผ่นม้วนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่  61-0139-1-00-1-0 เมื่อว ันที่  3 
มกราคม 2561 ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรับเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบ และการได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยงัไม่
เปิดด าเนินการ) 
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22.      ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (พนับาท) 3,874 (138,206) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 99,902,123 99,902,123 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.04 (1.38) 

23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของบริษทัฯที่ผูม้ีอ านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ  การผลิตและจดั
จ าหน่ายอลูมิเนียมกึ่งส าเร็จรูป บริษทัฯประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจาก
การด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได้ ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ี่แสดง
อยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 1,367 696 
ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย 606 290 
ประเทศในเขตภูมิภาคโอเชียเนีย 60 34 
ประเทศในเขตภูมิภาคอเมริกา 529 - 
ประเทศในเขตภูมิภาคยุโรป 14 - 

รวม 2,576 1,020 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,449 ลา้นบาท (ปี 2563: 
มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 498 ลา้นบาท) 

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทนุและการซ้ือวัตถดุิบ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ และการซ้ือวตัถุดิบจ านวนเงินประมาณ 34.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 5.1 ลา้นเยน และ 1.1 
ลา้นบาท (2563: 8.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.5 ลา้นบาท)  

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิค 
 เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้ท าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทั มิตซูบิ ชิ    

อลูมินั่ม จ ากัด (ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เพ่ือรับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นระยะเวลา 10 ปี 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2560 บริษทัฯได้ท าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคฉบบัใหม่เป็น
ระยะเวลา 5 ปี (27 มกราคม 2560 - 26 มกราคม 2565) 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งช าระค่าความช่วยเหลือดงัน้ี 

ก. ค่าสิทธิรายเดือนเป็นจ านวนเงิน 0.25 ลา้นบาทต่อเดือน ส าหรับการส่งวิศวกร 2 คนมาท างาน
โดยไม่รวมเงินเดือนและสวสัดิการอ่ืนๆของวิศวกร 

ข. ค่าสิทธิต่อเน่ืองช าระเป็นรายคร่ึงปีในอตัราร้อยละ 1.0 ถึง 6.0 ของยอดขายสุทธิของผลิตภณัฑ์
แผ่นอลูมิเนียมส าหรับระบายความร้อนชนิดใหม่หักดว้ยตน้ทุนอลูมิเนียมอินกอทและค่าใชจ้่าย
ในการจดัหาอลูมิเนียมอินกอท 

24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใน 1 ปี ภายใตสั้ญญา

เช่าและสัญญาบริการจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท) 
24.4 การค า้ประกัน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ เพ่ือค ้า

ประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.8 ลา้นบาท (2563: จ านวน 9.8 ลา้นบาท) และเพื่อเป็น
หลกัประกนัการขอรับคืนเงนิภาษีไปก่อนการตรวจแลว้เสร็จเป็นจ านวนเงินประมาณ 18.4 ลา้นบาท 
(2563: จ านวน 18.4 ลา้นบาท) 
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25.     ล าดบัช้ันของมลูค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 3.8 - 3.8 
     

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนี้สินที่วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม      
ตราสารอนุพนัธ์      
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 6.1 - 6.1 

26. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

26.1 ตราสารอนุพันธ์ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ตราสารอนุพันธ์   
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็น                              
เคร่ืองมือที่ใชป้้องกนัความเส่ียง 

  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3.8 (6.1) 
รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) ตราสารอนุพันธ์ 3.8 (6.1) 

 ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง 

 บริษัทฯ ใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรม
บางส่วนโดยเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ใน ช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายุสัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน 
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26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน บริษทัฯมคีวามเส่ียงทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 
 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ และเงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน โดยจ านวนเงินสูงสุดที่บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ลูกหนีก้ารค้า  
 บริษทัฯ บริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม 

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการติดตามยอดคงคา้ง
ของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ และการขายสินคา้ให้ลูกคา้บางรายในต่างประเทศมกัจะให้จ่ายเงิน
ล่วงหนา้บางส่วน 

 บริษทัฯ พิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดติที่คลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท้ี่มีอยู่ ณ 
วนัที่รายงานเกี่ยวกบัเหตกุารณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิใน
อนาคต  

 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

 บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดา้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดย
จะลงทุนกับคู่สัญญารายใหญ่หลายรายซ่ึงได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นเพ่ือบรรเทาผลขาดทุนทาง
การเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

 บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตที่อยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น
เครดิตระหว่างประเทศ  

 ความเส่ียงด้านตลาด 

 บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านตลาด 3 ประเภท คือ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบายการบริหารความเส่ียง
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ในเร่ืองดังกล่าวไวใ้นหัวขอ้ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความ
เส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ตามล าดบั 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริษทัฯบริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน         หนี้สินทางการเงิน         อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 2 46 13 33.4199 30.0371 

เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้น บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 

  (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
2564 เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 32.3400 - 33.7800 มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 
2563 เหรียญสหรัฐอเมริกา 6 30.0400 - 31.4375 กุมภาพนัธ์ 2564 - กรกฎาคม 2564 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีของบริษัทฯ จากการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
ก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนทั้ งหมดคงท่ี ทั้ งน้ี ผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีน้ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศที่ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกนัความเส่ียง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
และ 2563  

 

 

 



บริษทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)                                                          แบบ 56-1 One Report 256 

111 

 2564 2563 

 
สกุลเงิน เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ก าไรก่อนภาษี    
เพิ่มข้ึน (ลดลง) เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ขาดทุนก่อนภาษี
(เพิ่มข้ึน) ลดลง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +1 (10,277) +1 (1,491) 

 - 1 10,277 - 1 1,491 

ทั้ งน้ี ข้อมูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความ
ระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทส์ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

รายละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน / เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทส์ และ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13 และ 15 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีของบริษัทฯ  จากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่าง
สมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทส์ และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน ที่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

 
สกุลเงิน เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ก าไรก่อนภาษ ี
เพิ่มข้ึน (ลดลง) เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ขาดทุนก่อนภาษี
(เพิ่มข้ึน) ลดลง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
บาท +1 (1,561) +1 (1,880) 

 - 1 1,561 - 1 1,880 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +1 (11,735) +1 (3,572) 

 - 1 11,735 - 1 3,572 

 การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งต้นจดัท าขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจ านวนเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหน้ีทรัสต ์     
รีซีทส์ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือ
เสมือนว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทส์ และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของ
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อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การ
คาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและราคาขายสินค้าเน่ืองจากบริษัทฯ  มี
วตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็นอลูมิเนียมอินกอทซ่ึงเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์และราคาขายสินคา้ของบริษทั
ฯถูกก าหนดโดยอา้งอิงจากราคาวตัถุดิบดงักล่าว ในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว บริษทัฯไดเ้ขา้ท า
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Swap Agreement) ระยะส้ันกบัธนาคารพาณิชย ์
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปล่ียนราคา
สินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัฯ มีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน และเจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทส์ บริษทัฯ มีนโยบายในการใช้เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืม
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชห้มุนเวียนภายในบริษทัฯภายในวงเงินท่ีไดร้ับอนุมตัิจากสถาบนั
การเงิน ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายบริหาร ส าหรับเจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทส์ระยะเวลาครบ
ก าหนดช าระคืนสถาบันการเงินจะสอดคล้องกับระยะเวลาการได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการค้า 
บริษทัฯ ไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพ่ือน าไปช าระหน้ีสินเดิม
และได้ขอ้สรุปว่า ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดับต ่า บริษทัฯ มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งฝ่ายบริหารเช่ือว่า บริษทัฯ สามารถตกลงกับผูใ้ห้กู้รายเดิม
เพ่ือขยายระยะเวลาของหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอี้กหากจ าเป็น 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเคร่ืองมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์      
เงินเบิกเกินบญัชี 725 - - - 725 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 92,550 - - 92,550 
เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทส ์ - 1,176,251 - - 1,176,251 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 482,601 - - 482,601 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 36,916 115,769 11,269 163,954 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 725 1,788,318 115,769 11,269 1,916,081 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์      
เงินเบิกเกินบญัชี 1,433 - - - 1,433 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 90,359 - - 90,359 
เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทส ์ - 436,813 - - 436,813 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 110,813 - - 110,813 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 37,467 126,184 36,993 200,644 

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 1,433 675,452 126,184 36,993 840,062 

      
ตราสารอนุพันธ์      
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ - 6,091 - - 6,091 

รวมตราสารอนุพันธ์ - 6,091 - - 6,091 

26.3 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค  านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัฯ ไดค้  านึงถึง
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

27. การบริหารจัดการทนุ  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น
โดย ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.64:1 (2563: 1.12:1)  

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีนั้น
ให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบับน้ีแล้ว  
ด้วยความระมัดระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื ่นส าคญัผิด 
หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / 
รายงานประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  
และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล 
ในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย ่อยอย ่างถูกต้องครบถ ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแล 
ให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
       (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
ระบบดังกล่าว และบริษทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมี  ต่อผู ้สอบบัญชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบ 
การควบคุมภายใน  รวมทั้ งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
และบริษทัย่อย 

ในการน้ี  เพ่ือ เป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็น เอกสารชุดเดียวกันกับ ท่ีบริษัท 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสหสีห์  ชิตานนท์  เป็นผู ้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ี 
ไว้ทุกหน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ื อของ นายสหสี ห์   ชิตานนท์   ก ากับไว้ บ ริษัทจะถือว่า 
ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ* 
1.   นางสรณีย ์ ดีพนัธุ์พงษ ์      ประธานกรรมการ                                                    
2.   นายสหสีห์  ชิตานนท ์        กรรมการผูจ้ดัการ                         

                      ช่ือ             ต าแหน่ง                 ลายมือช่ือ 

ผูร้ับมอบอ านาจ         นายสหสีห์  ชิตานนท ์        กรรมการผูจ้ดัการ                              
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 ทั้งน้ี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ 
กรรมการและผู ้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ  
อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญั
หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดไว้
เฉพาะกรรมการและผู ้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของขอ้มูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น  อย่างไรก็ดี 
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว่้าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือ 
การขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
  หมายเหตุ  *** ใช้บังคับกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
เลขานุการบริษัท 

 
หมายเหตุ. กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม ทุกท่านไม่มีขอ้มูลประวติัการถูกลงโทษของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ       
ผูมี้อ  านาจควบคุมในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์           
พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  ทั้งน้ี เฉพาะความผิดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง                    
  (2)  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าให้ส าคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควร

บอกให้แจง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  (3)  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 
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1. ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ  

ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัช ีเลขานุการบรษิทั  
  

ชือ่-สกุล / ต าแหนง่ 

อาย ุ

คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น
การ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ถอืหุน้
ใน 

ชว่งเวลา 
ต าแหนง่ 

ใน บมจ.วโรปกรณ์ 
(ปี) 

บรษิทั 
(%) 

  

1* นางสรณีย ์ ดพีันธุพ์งษ์  ประธานกรรมการ / 
กรรมการผูม้อี านาจ 

68 -ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลย ี
ประเทศอังกฤษ 

 ** 
4.59  

 ภรรยาประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

2543-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ 

        -การอบรมจากสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย   
หลักสตูร Corporate Secretary Development รุ่น
ที ่15 
-การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย (IOD)   
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 81/2009 

    2551-ปัจจุบัน 
 
2563-ปัจจุบัน  

กรรมการ / เลขานุการบรษัิท 
 
ประธานกรรมการ / 
กรรมการผูม้อี านาจ 

2 นายไชยยง   ดพีันธุพ์งษ์  ประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

74 -ปรญิญาโทวศิวกรรมไฟฟ้า I.I.T. Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 

 ** 
4.59  

สามปีระธาน
กรรมการ  

2539-2540 ผูจ้ัดการโรงงาน / 
ผูจ้ัดการฝ่ายผลติ 

         -Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
184/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

    2540-2545 
2545-2558 
2551-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน  

ผูจ้ัดการโรงงาน 
ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบัิตกิาร 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

3* นายสหสหี ์ ชติานนท ์ -กรรมการ /  
กรรมการผูจ้ัดการ  
-ผูอ้ านวยการสายบรหิาร
และสนับสนุน 
-ผูไ้ดร้ับมอบหมายให ้
รับผดิชอบสงูสดุ 

ในสายงานบัญชแีละ 
การเงนิ 

58 -ปรญิญาโท MBA Eastern Michigan University 
-ปรญิญาตรคีณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ ม.
เกษตรศาสตร ์
-การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย (IOD)  หลักสตูร Director Certification 
Program (DCP) ปี 2003  

     
0.17  

ลกูพีล่กูนอ้ง
ประธานกรรมการ  

2539-ปัจจุบัน 
2541-2543 
2544-ปัจจุบัน 
 
2551-ปัจจุบัน 
  

กรรมการ 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารและ
การเงนิ 
กรรมการผูจ้ัดการ /  
กรรมการผูม้อี านาจ 

  

4 นายถนอมศักดิ ์โชตกิประกาย 1  กรรมการ / ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 

59 -MBA, Eastern Michigan University, Ypsilanti, 
Michigan, U.S.A.   
-วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย       
-Director Certification Program สมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (DCP 90)   

 -   -  2564-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
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ชือ่-สกุล / ต าแหนง่ 
 

อาย ุ คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น
การ 
ถอืหุน้ 
ใน 

บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา 
ต าแหนง่ 

ใน บมจ.วโรปกรณ์ 

5 นายมาโมรุ  คโูบตา้ 2 กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

79 
-ปรญิญาตรทีางดา้นนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย เค.โอ. 
ประเทศญีปุ่่ น 

 ** 
0.47  

 -  2538-2565 กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ 

6 พลเรอืเอกถมรัตน์  หทโยดม 3  กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
-UFFOLK UNIVERSITY, BOSTON, MA  

ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์  

 -   -  2564-ปัจจุบัน กรรมการ /  
กรรมการตรวจสอบ 

         -Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
184/2021 สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

        

7 นายปิตพิงษ์ พศิาลบุตร  กรรมการอสิระ  57 -ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ University of Hartford 
สหรัฐอเมรกิา 

 -   -  2562-ปัจจุบัน กรรมการ /  
กรรมการอสิระ 

        -Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE 3/2009) 
-Director Certification Program (DCP 5/2003) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย/ Thai 
Institute of Directors Association (IOD) 
-การบรหิารการจัดการดา้นความมั่งคงขัน้สงู 2554 
-การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) สมาคม
วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชปูถัมภ ์ 
-การพัฒนาผูบ้รหิารระดับสงู ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาต ิ2563 

        

8 นายจริวฒุ ิ จัยวัฒน์ กรรมการ  65 -ปรญิญาโท วศิวกรรมการจัดการ (Engineering 
Management)  

           
0.89  

ลกูพีล่กูนอ้ง
ประธานกรรมการ  

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ 

        -ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล 
(Mechanical Engineering) Rensselaer 
Polytechnic Institute (RPI), NY, USA. 

        

9 ร.ท.กมลนัย  ชยัเฉนียน กรรมการ 65 -ปรญิญา MBA Cornell University / ปรญิญาตรี
ทางดา้นวศิวเคม ีมหาวทิยาลัยนวิแฮมเชยีร ์

           
0.72  

 ลกูพีล่กูนอ้ง
ประธานกรรมการ  

2539-ปัจจุบัน กรรมการ 

         -การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director Certification 
Program (DCP), Director Accreditation 
Program (DAP) ปี 2003 

        

10 นายโยชนิาโอะ โตโยดะ  กรรมการ 57 Faculty of Business and Commerce, Keio 
University 

 -   -  2563-ปัจจุบัน กรรมการ 

11 นายเอะซโึอะ  ยามามรูะ  กรรมการ 54 Hokkaido University, Faculty of Economics and 
Business 

 -   -  2563-ปัจจุบัน กรรมการ 
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ชือ่-สกุล / ต าแหนง่ 
 

อาย ุ คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น
การ 
ถอืหุน้ 
ใน 

บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา 
ต าแหนง่ 

ใน บมจ.วโรปกรณ์ 

12 นายปราโมทย ์ หาญสกลุ  ผูอ้ านวยการฝ่ายนติกิรรม  
 
สายนติกิรรม 

64 -ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

   -  2537-2545 
2545-2550 
2550-ปัจจุบัน 

นติกิร  
รองผูอ้ านวยการฝ่ายนติกิรรม 
ผูอ้ านวยการฝ่ายนติกิรรม 

13 น.ส.วาสนา  สขุสายันต ์ -ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี 

สายบัญช ี
-ผูไ้ดร้ับมอบหมายให ้
รับผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบัญช ี 

52 -ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ 

-ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลัยรามค าแหง  
  

 -   -  2554-2560 

2561-ปัจจุบัน  

ผูจ้ัดการฝ่ายบัญช ี

ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี 
สายบัญช ี 

14 น.ส.กัญญภัทร ดพีันธุพ์งษ์ ผูอ้ านวยการสายการตลาด
และสนับสนุน  
สายการตลาดและ
สนับสนุน 

39 -ปรญิญาตร ีวศิวกรรมสาสตร ์(ไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- Master of Science in Industrial Engineering, 
University of Pittsburgh /   
 
  

           
0.27  

 บตุรประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

2558-2560 
2561-2563 
 
2563 
 
2563-ปัจจุบัน 

วศิวกรอาวโุส 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่าย
วศิวกรรม สายโรงงาน 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสาย
การตลาดและสนับสนุน 
ผูอ้ านวยการสายการตลาด
และสนับสนุน 

15 นายฐตวรรษ  จันทรศ์ร ี ผูจ้ัดการโรงงาน  
สายโรงงา 

58 -ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบัณฑติ (Bachelor of 
Science in Industrial Education)  
-สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล(Mechanical 
Engineering) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี
- M.B.A. B.Sc.in Ind Ed. (Mechanical 
Engineering) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบรุ ี

 -    2544-2548 
2563-ปัจจุบัน 

ผูจ้ัดการฝ่ายผลติ 
ผูจ้ัดการโรงงาน 

16 นายเกษม  กศุลศริคิณุ ผช.ผอ./ผช.ผูจ้ัดการ
โรงงาน 

46 ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขา
อเิลคทรอนคิสแ์ละคอมพวิเตอร ์  

 -   -  2547 หัวหนา้ฝ่ายวางแผน 

    ดา้นวางแผน คณุภาพและ

เทคโนโลยกีารผลติ 

  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบัง     2548 วศิวกรฝ่ายผลติ / วศิวกรฝ่าย

เทคโนโลยกีารผลติ 
    สายโรงงาน         2550-2552 รักษาการผูจ้ัดการฝ่ายวาง

แผนการผลติ 
              2552-2560 

2559-2561 
ผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนการผลติ 
ผูช้ว่ยผูจ้ัดการโรงงาน 

              2561 ผช.ผอ.ดา้นวางแผนและ
ประกันคณุภาพ  

              2562-ปัจจุบัน ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการงานบรหิาร
จัดการตน้ทนุ 
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ชือ่-สกุล / ต าแหนง่ 
 

อาย ุ คณุวุฒทิางการศกึษา 

สดัสว่น
การ 
ถอืหุน้ 
ใน 

บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา 
ต าแหนง่ 

ใน บมจ.วโรปกรณ์ 

17 นายประจวบ  เลอืดไทย ผูช้ว่ยผูจ้ัดการโรงงานดา้น
การผลติและวศิวกรรม 

55  วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ สาขาเครือ่งกล ม.
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 -   -  2544-2546 
2546-2559 

ผช.ผจก.ฝ่ายเทคนคิการผลติ 
ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม 

    สายโรงงาน          2559-2563 
2563-ปัจจุบัน  

ทีป่รกึษาฝ่ายวศิวกรรม 
ผช.ผูจ้ัดการโรงงานดา้นการ

ผลติและวศิวกรรม 

18 นายพพิัฒน์  เจรญิเลศิยศ ผูช้ว่ยผูจ้ัดการโรงงาน 3 
สายโรงงาน 

49 วศิวกรรมศาสตรบั์ณฑติ สาขาเครือ่งกล 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

 -   -  2564-ปัจจุบัน  ผช.ผูจ้ัดการโรงงานดา้น
เทคโนโลยกีารผลติ 

19 น.ส.ประภา พศิทุธธิาดา ผูจ้ัดการจัดซือ้ สายบรหิาร
และสนับสนุน 

50 -ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ  
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
-ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอาหาร 
(กว.เครือ่งกล) 

 -   -  2552-ปัจจุบัน ผูจ้ัดการ/ฝ่ายจัดซือ้ 

20 นายนวพล  สงิหน์ลิ ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม 
สายโรงงาน 

45 ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

 -   -  2561-2563 
2564-ปัจจุบัน 

รษ.ผจก.ฝ่ายบ ารุงรักษา  
ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม 

21 นายอาณัฐ  จัมปานันท ์ ผูจ้ัดการฝ่ายผลติ 2  
สายโรงงาน 

42 ปรญิญาตรวีศิวกรรมอตุสาหการ  
มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

- - 2552-2554 วศิวกรผลติและเทคโนโลยี
การผลติ 

    
 

        2554-2555 
2555-2560 

Supervisor 2 
ผช.ผจก.ฝ่ายผลติ 1 

              2561-2563 
2563-ปัจจุบัน 

ผจก.ฝ่ายผลติ 1  
ผจก.ฝ่ายผลติ 2 

22 นายชเูกยีรต ิ ข าแกว้ ผูจ้ัดการ ดา้นเทคนคิและ
สนับสนุนการผลติ   
สายโรงงาน 

62 ปวส.วทิยาเขตเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

- - 2564-ปัจจุบัน  ผจก.ดา้นเทคนคิและ
สนับสนุนการผลติ   

23 นางสาวรัศม ี นนทศ์ริ ิ ผูจ้ัดการฝ่ายกลยทุธจ์ัดหา
และโลจสิตกิส ์
สายบรหิารและสนับสนุน 

38 -ปรญิญาตรมีนุษยศาสตร ์ภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
-ปรญิญาโท Master of Science in Supply Chain 
Management มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 

-  -  2559-2560 
2560 
 
2561-ปัจจุบัน  

Sales Co-ordinator 
ผช.ผจก.ฝ่ายกลยทุธจ์ัดหา
และโลจสิตกิส ์
ผจก.ฝ่ายกลยทุธจ์ัดหา
และโลจสิตกิส ์

24 นางสาวลภัสรดา  สายค า ผูจ้ัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
สายบรหิารและการเงนิ 

45 ปรญิญาตร ีการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลัย
รามค าแหง 

 -   -  2562-2563 
2563-ปัจจุบัน 

ผูจ้ัดการฝ่ายบคุคล  
ผูจ้ัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

*กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองปัจจุบัน                       ** นับรวมหุน้ของคูส่มรส   
ล าดับ 1-11 กรรมการบรษัิทฯ                       ล าดับ 1-3, 12-15 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก              ล าดับ 16-24 จนท.ฝ่ายบรหิารประโรงงาน    
1 นายถนอมศักดิ ์โชตกิประกาย ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2564 แทน นางทรงศริ ิสนุทรวภิาต ทีล่าออกมผีลวันที ่13 พฤษภาคม 2564  
2 พลเรอืเอกถมรัตน์ หทโยดม ไดร้ับแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่28 เมษายน 2564 แทน นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรัพย ์ทีค่รบวาระ     
3 นายทองคณู แสงธรรมรัตน์ ไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่25 กมุภาพันธ ์2565 แทน นายมาโมรุ คโูบตา้ ทีล่าออกมผีลวันที ่24 กมุภาพันธ ์2565   
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1.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการของบริษทัฯ มีหน้าท่ีปฏิบติัตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นายปราโมทย ์ หาญสกุล ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายนิติกรรม ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทัฯ อีกหนา้ท่ีหน่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 จนถึงปัจจุบนั    
 ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
1.1. ทะเบียนกรรมการ  
1.2 หนงัสือนดัประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
1.3 หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงาน การมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ดงัน้ี 

-ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแล ในการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

- ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น  
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัฯ ให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ และ มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น  

- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านักงานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผย
ขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกตอ้งครบถว้น  ตาม
กฎหมาย  

-จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  
- หนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 

 
1.3 บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)   
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
-ไม่มีบริษทัยอ่ย- 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

เอกสารแนบ : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นการใช้บริการหน่วยงานภายนอกบริษัท (outsource)  

ช่ือ   นางสาวฤทยัชนก  สุภาพงษ ์ จากบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  อาย ุ38 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยับูรพา 
Certificate   ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
การอบรม:             โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล  (Pre CIA) 

โครงการอบรมหลกัสูตร CIA Part II  
 หลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
 หลกัสูตรแนวทางการควบคุมภายในส าหรับบริษทัที่เตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 หลกัสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
 หลกัสูตร IT Audit 
 หลกัสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต 
 โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต 
 โครงการด ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors conference 2018 
 Internal Audit Comprehensive : IAC 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี- 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ -ไม่มี- 
 
 
 
 



 
 

บริษทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 One Report 2564 

124 
 

 
ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา บริษัท ต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

มิ.ย.2559 - ปัจจุบนั บริษทั ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จ ากดั 

กรรมการบริหารผูจ้ดัการ ▪ ร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ วางแผน ติดตามและควบคมุคุณภาพการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 
▪ เห็นชอบในแผนการปฏิบติังานตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมติั และ
ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ 
▪ ให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ความเส่ียงและการตรวจสอบภายในแก่
ทีมงาน และผูรั้บการตรวจสอบ 
▪ วางแผนและควบคุมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานก าหนด 

2554 - 2559 บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ ▪ วางแผนและควบคุมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานก าหนด 
▪ ควบคุมผูต้รวจสอบภายใน และปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานก าหนด 

2552 - 2553 บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั 

ผูต้รวจสอบภายในอาวุโส ▪ จดัท าแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในน าเสนอผูบ้ริหารและคณะกรรมการ 
▪ ควบคุมผูต้รวจสอบภายใน และปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานก าหนด 

2550 - 2551 บริษทั สอบบญัชี 
ธรรมนิติ จ ากดั 

ผูต้รวจสอบภายใน ▪ ปฏิบติังานตรวจสอบภายในตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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                          เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
- ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 
                        หน่วย : พนัล้านบาท 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ณ 31 ธ.ค. 2563 

ภาระผูกพนั 
 (วงเงินจ านอง) 

ท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 40.31 
97.44 อาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 32.24 

เคร่ืองจกัร-อปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 558.74* 963.68  
         หมายเหตุ    * ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 168.57 ลา้นบาท 
 
ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

                                                                                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ รวม 

1.46 1.13 2.59 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บริษทั วโรปกรณ์ จ ำกดั (มหำชน)             แบบ 56-1 One Report 2564 

126 
 

เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท าในเร่ืองดังต่อไปนี้    
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยแลว้ในแบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 6 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  

หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณธุรกิจ 
1. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
1.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น  
1.2 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 
1.3 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
1.4 การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี และ/หรือคู่คา้ 
1.5 การปฏิบติัต่อพนกังาน 
1.6 การปฏิบติัต่อภาครัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแล 
1.7 การปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2. จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพสิทธิมนุษยชน  
3. จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการเคารพวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
4. จรรยาบรรณว่าดว้ยการรับหรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด  
5. จรรยาบรรณว่าดว้ยการใชข้อ้มูลภายในและการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั  
6. จรรยาบรรณว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
7. จรรยาบรรณว่าดว้ยสิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง  
8. จรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
9. จรรยาบรรณว่าดว้ยรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
10. จรรยาบรรณว่าดว้ยระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน   
11. จรรยาบรรณว่าดว้ยการรักษาและการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั   
12. จรรยาบรรณว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน  
13. จรรยาบรรณว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การแจง้เบาะแสและการร้องเรียน  
14. จรรยาบรรณว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  
หมวดท่ี 2 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
1. การปฏิบติัตน 
2. การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
3. การปฏิบติัต่อบริษทัฯ  

หมวดท่ี 3 จรรยาบรรณของพนกังาน 
1. จรรยาบรรณต่อบริษทั 
2. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
3. จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา 
4. จรรยาบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน  

การติดตามการปฏิบติั  
 การสอบการหรือการแจง้ขอ้มูล  
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หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
Corporate Governance Code (CG Code) 
 

 
 
 บรษิทัฯ ไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวอย่างละเอยีดแก่สาธารณชนผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ สามารถดูเน้ือหา
โดยละเอยีดไดท้ี ่https://www.varopakorn.com 
จรรยาบรรณธุรกิจ http://www.varopakorn.com/th/wp-content/uploads/2022/03/Code-of-conduct-VARO-TH.pdf 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี http://www.varopakorn.com/th/wp-content/uploads/2022/03/CG-Code-VARO-TH.pdf 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  วโรปกรณ์  จ ากัด  (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่ าน  คือ                           
1) นายถนอมศกัด์ิ  โชติกประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 2) นายมาโมรุ  คูโบตา้ และ 3) พลเรือเอกถมรัตน์ หทโยดม   

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง  โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบองคป์ระชุม
ทุกคร้ัง และท าการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้ริหาร ซ่ึง 1 ในจ านวน 4 คร้ัง เป็นการประชุม
โดยไม่มีฝ่ายบริหาร ซ่ึงผลจากการประชุมในแต่ละคร้ัง ไดน้ าสรุปประเด็นท่ีส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯทุกคร้ัง ทั้งน้ีการ
ด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในปีท่ีผา่นมา สรุปไดด้งัน้ี 

1) รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ
โดยหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษทัฯในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ี
ส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอและเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ความเพียงพอ 
ถูกตอ้งและครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน รวมทั้งรับทราบขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า รายงานการเงินดงักล่าว มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั และเช่ือถือได ้
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2) การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง แผนงานและแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ร่วมกบัฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ 

3) การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการควบคุมภายในร่วมกบับริษทั 
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัตรวจสอบจากภายนอก จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยในปี 2564ได้
ด าเนินการตรวจสอบในดา้นการผลิตและการควบคุมสินคา้คงเหลือ การขายและการรับเงิน การจดัซ้ือจดัจา้งและการจ่ายเงิน เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงให้มีความเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ และไดห้ารือกบัผูต้รวจสอบภายใน ในการวางแผนและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี  

4) กระบวนการก ากบัดูแล คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และติดตามการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยยดึหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

5) ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565    

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความ
ระมดัระวงั ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั   

(นายถนอมศกัด์ิ  โชติกประกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 


