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ส่วนที่ 1 

กำรประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
 
 บริษทัเร่ิมประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเม่ือปี พ.ศ. 2522 โดยไดจ้ดทะเบียนน าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 16  มิถุนายน  2534   และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั  เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2537 ในปลายปี 2538 ได้มีบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi ประกอบดว้ย Mitsubishi Aluminum 
Co., Ltd. กบั Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญ่ีปุ่ น และ Thai-MC Co., Ltd. ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบับริษทัดว้ยการเขา้
ถือหุ้นร่วมกนัคิดเป็น 20 % ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมชนิด
ท่ีมีการเคลือบ (Precoated Finstock) ท่ีจะตอ้งใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซ่ึงกลุ่ม Mitsubishi เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง มี
เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ในช่วงปี 2544 และ 2545 Thai-MC Co., Ltd. และ MCได้
โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous Metal Products Co., Ltd. บริษทัในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกนั ต่อมาในปี 2551 
MC ไดก้ลบัเขา้ถือหุ้นในส่วนน้ี และต่อมาไดโ้อนหุ้นทั้งหมดให้แก่ Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. ในปี 2556 หุ้น
ทั้งหมดไดถู้กโอนให้แก่ Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกนั 
 ในเดือนธันวาคม 2549 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายกับ 
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi โดยเน้นการผลิตแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
ใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯไดต้กลงขยายระยะเวลาของสัญญาทั้ง 2 ฉบบั ดงักล่าว
ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนบัถดัจากวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 หรือจนกว่าสัญญาฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชแ้ลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 บริษทัฯไดท้  าสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่าย
ฉบบัใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ทั้งน้ี แมว่้า Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ
บริษทั อาจมองไดว่้าจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่เน่ืองจากทั้ง Mitsubishi Aluminum 
Co., Ltd. และบริษทัมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัท และ Mitsubishi 
Aluminum Co., Ltd. ไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น  

 
1.1) เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ/นโยบำยและทิศทำงองค์กร 

 
 บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยยึดหลกัการด าเนิน
ธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใต้ นโยบาย
คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ การ
เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการผลิตอลูมิเนียมแผน่และมว้น  
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1.2) กำรเปลี่ยนแปลง และพฒันำกำรที่ส ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
 

 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มียอดขาย ต ่า ท่ีสุดในประวติัการ สาเหตุหลกัมาจาก การแพร่ระบาดของ 
COVID 19 โดยมียอดขายเพียง 672.41 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มิไดน่ิ้งนอนใจโดยไดร่้วมมือกบั บริษทั มิตซูบิชิ 
อลุมิเนียม จ ากดั ในการพฒันาตลาดในส่วนลูกคา้ญ่ีปุ่ นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเน่ืองโดยคาดว่าจะส่งผลให้
ยอดขายในส่วนน้ีเติบโตอย่างน้อย 10% ในปี 2564 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดเ้ร่ิมท าการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการคา้ 
รวมถึงยงัมีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและอตัราก าลงัการผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัว 
ส าหรับอลูมิเนียนฟินสตอ็กท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเคร่ืองท าความเยน็ในภูมิภาค เอเชีย ยโุรป และ อเมริกา คาดว่า
จะมีการขยายตวัอีกประมาณ 10% ในปี 2564 บริษทัฯ คาดว่าจะมีการส่งออกสินคา้ในส่วนของอลูมิเนียมฟินสต็อกใชใ้น
เคร่ืองท าความเยน็และอลูมิเนียมฟอยลไ์ปยงัประเทศอินเดียเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากอินเดียมีภูมิประเทศท่ีกวา้งใหญ่และสภาพ
ภูมิอากาศท่ีหลากหลาย และในส่วนของอลูมิเนียมฟอยลเ์พื่อใชผ้ลิตในการบรรจุภาชนะใส่อาหาร นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้
การขยายฐานลูกคา้ไปยงัประเทศในโซน ยโุรปและอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปท่ีสินคา้ประเภท แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน
ในรถยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ ฟอยล ์และ คอยล ์เป็นตน้  
      แต่เน่ืองดว้ยปี 2563 ทัว่โลกต่างไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ท าให้ในช่วงกลางปี 2563 
ทางรัฐบาลจากหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การประกาศปิดประเทศเพ่ือควบคุมสถานการณ์ COVID -19 ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บ
ผลกระทบในดา้นการส่งออกสินคา้ไม่ไดเ้ป็นจ านวนมาก และในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หลายประเทศทัว่โลกเร่ิมควบคุม
สถานการณ์ COVID -19 ไดม้ากย่ิงขึ้น ท าให้เราสามารถส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศได ้และจากเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเรา
ไดรั้บผลกระทบน้ี ท าให้บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือหากมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น 
      ทั้งน้ี ในปี 2564 ทางบริษทัฯ ไดมี้การปรับแผนการบริหารเป็นยโยบายเชิงรุกมากย่ิงขึ้นซ่ึงเป้าหมายทางการตลาด
ท่ีเราไดว้างไว ้คือ ตอ้งการขยายไปยงัตลาดไปในโซน ยโุรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิค โดยในตน้ปีบริษทัฯ ไดก้ลุ่มลูกคา้
จากประเทศเป้าหมายเพ่ิมเขา้มามากขึ้น ซ่ึงคาดว่าจะมีอตัราการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 50% เป็น 60% ท าให้ตอ้งปรับแผนใน
การขยายการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการขายและรองรับค าส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมเขา้มาใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
ตลอดจนมุ่งพฒันาในเร่ืองทักษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด การส่งเสริมการขาย และการร่วมมือกบัอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคา้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้
      นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการลดตน้ทุน เช่น การประหยดัพลงังาน รวมถึงโครงการร่วมทุนกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิต 

โครงการสาธิต (ตน้แบบ) ส าหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็นโครงการระหว่างกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กบั องค์การพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่ น (NEDO) เพื่อสนบัสนุนให้มีการใชพ้ลงังานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและปกป้องส่ิงแวดลอ้มดว้ยการริเร่ิมน าเตา
หลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช ้ซ่ึงจะสามารถน าพลงังานความร้อนท่ีสูญเสีย (ปล่อยทิ้ง) กลบัมาใชใ้หม่ได ้และ
ด าเนินการเผยแพร่การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้ห้แพร่หลาย ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และใชโ้รงงานของบริษทัฯ 
เป็นท่ีตั้งโครงการ ยงัคงด าเนินไปไดด้ว้ยดี หลงัจากการติดตั้งไดแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกนัยายน 2552 โดยไดมี้พิธีเปิด
โครงการฯ การสัมมนาเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี การเขา้ตรวจสอบโครงการ การขึ้นทะเบียนเคร่ืองจกัร ตลอดจนการเยี่ยมชม
โครงการเพื่อขยายผล และ ท า Knowledge management มาเป็นล าดบัโดยตลอด ทั้งน้ี ในปี 2563 โครงการสามารถลดการ
ใชพ้ลงังาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งไดร้้อยละ 30 ตามเป้าหมาย เท่ากบัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 
หน้า 3   

 

เรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย โดยปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงใชเ้ตาหลอมในโครงการ
เป็นเคร่ืองจกัรหลกั ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การผลิตไดป้ริมาณและคุณภาพมากขึ้น  

ส่วนโครงการส่งเสริมวสัดุและอุปกรณ์การอนุรักษพ์ลงังาน ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
(พพ.) เพื่อลดการใชพ้ลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการมาเป็นล าดบัตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ไดแ้ก่
โครงการปรับเปล่ียนหวัเผาของเตาหลอมไปเป็นหวัเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟท่ีสามารถน าพลงังานความร้อนท่ีสูญเสีย (ปล่อย
ทิ้ง) กลบัมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2563 ยงัสามารถลดการใช้พลงังาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ตาม
เป้าหมาย เท่ากบัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย โดย
บริษทัฯ ยงัคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเคร่ืองจกัรหลกั ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การผลิตไดป้ริมาณและคุณภาพมากขึ้นดว้ย 
รวมถึงโครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED กบั ติดตั้ง VSD ของเคร่ืองอดัอากาศ  โครงการ เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ และ เคร่ือง
ท าน ้ าเยน็ (Chiller) ของเคร่ืองจกัรเป็นแบบประสิทธิภาพสูง รวมถึงโครงการปรับเปล่ียน ปรับปรุง หรือใชร้ะบบควบคุม
อตัโนมติัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบอากาศอดั และแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนโครงการ
เป็นจ านวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางท่ีก าหนด ในปี  2563 ยงัสามารถใช้งานไดดี้มีผลประหยดัการใช้
พลงังาน ลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีระยะเวลาคืนตามเป้าหมาย  
 ในปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาตน้แบบระบบการผลิตท่ีเหมาะสมดว้ยนวตักรรมและ 
IoT ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนบัสนุนการ
น าระบบ Internet of Things (IoT) มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัระบบการผลิตในโรงงานฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไดรั้บโล่
ประกาศเกียรติคุณท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตน้แบบดา้นนวตักรรม IoT จากการท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

นอกจากน้ีในปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกจากลูกคา้ (เดนโซ่) โดยพิจารณาจากตน้ทุน คุณภาพ 
การส่งมอบ และการพฒันาเป็นส าคญั จนไดรั้บรางวลัผลงานยอดเยี่ยมระดบัภูมิภาค 

 
1.3) โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

บริษทัฯ  ไม่มีบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
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 2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมดว้ยการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมก่ึงส าเร็จรูปประเภท

แผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตอื่น ซ่ึงจะน าไปผลิตเป็นสินคา้ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งน้ี โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่     
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
 
โครงสร้ำงรำยได้ 

บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวและด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์ (Products) 

 ปี 2563 / Y2020  ปี 2562 / Y2019 ปี 2561 / Y2018 

รำยได้ % 
 

รำยได้ % 
 

รำยได้ 
% 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

อลูมิเนียมแผน่ (Sheet Product) 40.30 3.95 142.85 9.10 116.23 6.47 

อลูมิเนียมมว้น (Rolled Product) 980.06 96.05 1,426.35 90.90 1,680.24 93.53 

รำยได้จำกกำรขำย (Total Sales) 1,020.36 100.00 1,569.20 100.00 1,796.47 100.00 

รายไดอ้ื่น ๆ (Other Income) 25.86  34.73 - 48.65  

รวมรำยได้ (Total Revenues) 1,046.22  1,603.93  1,845.12  

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 

ลกัษณะของผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ ของบริษทั คือ 
 

(1.1) อลูมิเนียมชนิดแผ่น (SHEET PRODUCT) ประกอบด้วย 
▪ แผ่นอลูมิเนียมตัดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (CUT TO LENGTH) เป็นแผน่อลูมิเนียมท่ีจะผลิตตาม อลั

ลอยด ์หนา้กวา้ง ความหนา และตดัความยาวตามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด การผลิตจะท าตามค าส่ังของลูกคา้
แต่ละราย  (Made to order) แผน่อลูมิเนียมชนิดน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในสินคา้ต่าง ๆ เช่น เป็นแผน่ประกอบ
ใชใ้นการก่อสร้างอาคาร เป็นแผ่นประกอบใชใ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นแผ่นประกอบใชท้ าแผ่นกนัความ
ร้อนส าหรับรถยนต์และอาคารทัว่ไป เป็นแผ่นใชส้ าหรับท าฝาจุกเกลียว ใช้ในอุตสาหกรรมแผงวงจร
ไฟฟ้า ฯลฯ 

▪ แผ่นอลูมิเนียม 4  x 8 ฟุต (4 x 8 SHEETS) ซ่ึงเป็นขนาดมาตรฐานส าหรับใช้งานทัว่ไปท่ีความหนา
ต่างกนั 

(1.2) อลูมิเนียมชนิดม้วน (ROLLED PRODUCT) ประกอบด้วย 
▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อค (ALUMINIUM FINSTOCKS) ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ

ในบา้น อาคาร ส านกังาน ห้างสรรพสินคา้ และแผงระบายความร้อนของรถยนต ์ตูแ้ช่ รถตูเ้ยน็ ฯลฯ   
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▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อคเคลือบ (ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS) ใช้ท าแผงระบายความร้อน
เช่นกนั โดยน า ALUMINIUM FINSTOCKS มาเคลือบสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัท าให้หยดน ้ าไม่เกาะจะ
ช่วยระบายอากาศไดดี้ ประหยดัพลงังาน และยืดอายกุารใชง้าน 

▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อคส ำหรับหมวดยำนยนต์ (ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE) 
เป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษ เพ่ือน าไปผลิต หมอ้น ้ ารถยนต์ (Radiator)  แผงระบายความร้อนอื่น ๆ ใน
รถยนต ์เช่น คอนเด็นเซอร์ (Condensor)   อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) อีวาโปรเรเตอร์ (Evaporator) 

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

▪ อลูมิเนียมม้วน (ALUMINIUM COILS)  เป็นอลูมิเนียมท่ีมีลกัษณะเป็นมว้น มีหลากหลายเกรด ความ
หนา และ ความกวา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ บางลูกค้าอาจจะน าไปตดัเป็นแผ่น หรือ แถบ หรือ
เป็นเส้น เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอื่นๆ ของลูกคา้เลย 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 
(ก) นโยบำยและลักษณะกำรตลำดของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ส ำคัญ 
 
(1)  กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
 

เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัจดัเป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีผลิตก่ึงส าเร็จ (Intermediate products) ซ่ึงลูกคา้ตอ้ง
น าไปเขา้กระบวนการผลิตต่อ หรือแปรรูปจนเป็นสินคา้ส าเร็จ (Finished products) ฐานลูกคา้จึงเป็นโรงงานผลิตสินคา้ใน
ภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนฐานลูกคา้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในตลาด
ของในประเทศ และ ทั้งตลาดประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงจากภายนอกท่ีสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลาย ในแต่ละ
อุตสาหกรรม อยา่งไรก็ตาม ในแง่การผลิตสินคา้อลูมิเนียมนั้น ทางบริษทัฯ ยงัจ ากดัการผลิตสินคา้อยูใ่นสินคา้ท่ีทางบริษทัฯ 
นั้นมีความช านาญ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์อะลูมีเนียมแผ่นทั้งเคลือบและไม่เคลือบส าหรับใชแ้ลกเปล่ียนความร้อน ทั้งใน
อุตสาหกรรมแอร์และรถยนต์, กลุ่มผลิตภณัฑ์ฝาบรรจุเคร่ืองด่ืม, กลุ่มสินคา้อะลูมีเนียมฟอยลส์ าหรับท าฟอยลห่์ออาหาร, 
และ สินคา้อะลูมิเนียมจ าหน่ายเป็นมว้น เพื่อน ามาใชข้ึ้นรูปในผลิตภณัฑต์่าง ๆ 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้นั้น ทางบริษทัฯ ไดป้รับกลยุทธ์เพื่อน าเสนอสินคา้ประเภทต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากย่ิงขึ้น โดยกลุ่มลูกคา้นั้นทางบริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้เป็นสองกลุ่มหลกั ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 
1.1  กลุ่มลูกคา้ประจ า และสินคา้ประจ าส่วนใหญ่จะส่ังสินคา้ท่ีมีคุณลกัษณะ (Specification) เดิม ๆ ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ คือ ให้สินคา้มีคุณภาพดีสม ่าเสมอส่งมอบไดต้ามเวลา และ ไดร้าคาสินคา้ท่ีทางลูกคา้พึงพอใจ 
กลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีบริษทัฯ พึงใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้กลุ่มน้ี มี

ดงัน้ี  
▪ ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้าตรฐาน 
▪ รักษาคุณภาพสม ่าเสมอ 
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▪ ส่งมอบสินคา้ไดภ้ายในเวลาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 
▪ ร่วมมือพฒันาผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีขึ้น  
▪ พนักงานขายเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างใกล้ชิด  แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัยในเชิงการตลาด        

แลว้แจง้ขอ้มูลตลาดแก่ผูบ้งัคบับญัชาและทีมงานให้รู้สถานการณ์ ทนัเหตุการณ์ 
▪ เชิญลูกค้าเข้าเย่ียมชมโรงงานเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบริษทัฯ สามารถผลิตสินค้าเพ่ือสนองตอบความ

ตอ้งการได ้
▪ กรณีลูกคา้ต่างประเทศ ตอ้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยราชการ ศึกษาระเบียบวิธีการส่งออกเพื่อให้มีระบบท่ีดี 

มีการประสางานและการส่ือสารท่ีรวดเร็วน่าเช่ือถือ 
▪ ท าการพฒันาผลิตภณัฑ ์และขบวนการผลิต ให้ประหยดัและลดตน้ทุน เพื่อให้สามารถแข่งขนัได ้
▪ ท าการส ารวจตลาดลูกคา้ปัจจุบนัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมตลาดและขยายตลาด 

 
1.2  กลุ่มลูกคา้ใหม่  เน่ืองจากมีการแข่งขนัสูง จึงจ าเป็นตอ้งมีการสรรหาลูกคา้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี  อาจใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท ฯ ผลิตได้อยู่แล้ว หรืออาจพฒันาน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้น าเสนอขีด
ความสามารถการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อนัเน่ืองจากมีเคร่ืองจกัรใหม่ ๆ หรือพฒันาปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่ท  า
ให้บริษทัฯ มีความสามารถและก าลงัการผลิต (Capability) ท่ีจะพฒันาสินคา้ใหม่ ๆ และขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพ่ือเพ่ิมตลาด
ได ้ซ่ึงในช่วงปี 2563 นั้น ทางบริษทัฯ ไดป้รับเป้าหมายไปยงักลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคยโุรป ซ่ึงยงัมีความตอ้งการสินคา้อะลูมิเนียมสูง โดยจะเนน้การตลาดในสินคา้
ท่ีทางบริษทัฯมีความเช่ียวชาญเป็นหลกั แต่ไม่จ ากดัซ่ึงการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าจะเร่ิมไดรั้บการส่ังซ้ือ
จากทางลูกคา้ใหม่ซ่ึงไดเ้ร่ิมส่งสินคา้ตวัอยา่งตั้งแต่ปลายปี 2563 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

 
 ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ทางบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายสินคา้เพ่ิมขึ้น 40% เม่ือเทียบกบัยอดขายของปี 

2563 โดยแบ่งสัดส่วนเป็นลูกคา้ในประเทศ 40% และ ลูกคา้ในต่างประเทศ 60% โดยจดัให้สัดส่วนสินคา้แต่ละประเภทให้
มีความเหมาะสมกบัอตัราการผลิตมากย่ิงขึ้น 

 
(2) ลักษณะ / กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ ผลิตอยู่แลว้ ได้แก่ สินคา้อลูมิเนียมประเภทรีด (Aluminium Rolled Products) ซ่ึงผลผลิตท่ีได้จะมี       
2 ลกัษณะ คืออลูมิเนียมมว้น และอลมิูเนียมแผน่ ส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีหลกั ๆ ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีโรงงาน รับซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพ่ือผลิตเป็นสินคา้ประเภท
ช้ินส่วนประกอบ เช่น ช้ินส่วนประกอบเคร่ืองปรับอากาศ  ตู ้เย็น  ตู ้แช่  ช้ินส่วนประกอบใน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  หมอ้น ้ารถยนต ์ แผงกนัความร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต ์ฯลฯ 

1.2 กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีโรงงาน  รับซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ประกอบสินคา้เพื่อการบริโภคและรับประทาน เช่น ใชอ้ลูมิเนียมท าฝาจุกเกลียวบิดขาด  ฝาถว้ยโยเกิร์ต 
ถว้ยและถาดขนม ฟอยลห่์ออาหาร ฯลฯ  

1.3 กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้เพื่ออุปโภค ซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพ่ือป้ัมหรือขึ้นรูป ผลิตเป็นสินคา้
ส าเร็จโดยตรง เช่น ป๊ัมขึ้นรูปเป็นตูค้วบคุมไฟฟ้า  ป๊ัมเป็นรังผึ้งหรือท่อดูดควนัอาหาร  ป๊ัมท าฝาและไส้
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หมอ้หุงขา้ว  ป๊ัมท าแผ่นป้ายทะเบียน  ป๊ัมขึ้นรูปเป็นขั้วหลอดไฟ  ป้ัมขึ้นรูปทรงกรุกนัความร้อนส าหรับ
โครงสร้างรถยนต ์ฯลฯ 

1.4 กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการมีโรงงาน ส่ังซ้ืออลูมิเนียมจากบริษทัฯ ไปเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น 
แผน่รองเจาะ แผงควบคุมวงจร ตาไก่ร้อยเชือกรองเทา้ กระเป๋า เขม็ขดั ตาไก่ส าหรับผา้ม่าน ฯลฯ 

 
(3) กำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

บริษทัจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ ดงัน้ี 
- ลูกคา้ภายในประเทศ  ทั้งบริษทัคนไทย บริษทัท่ีถือหุ้นกบัต่างชาติ และบริษทัต่างชาติท่ีตั้งโรงงานอยู่ในประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก 

-  ลูกคา้ต่างประเทศ  บริษทัฯ มีการส่งจ าหน่ายลูกคา้ต่างประเทศโดยตรงตามใบส่ังซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงเป็นโรงงาน
ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีใชอ้ลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ตามลกัษณะสินคา้/กลุ่มเป้าหมายเดียวกนักบัลูกคา้ภายในประเทศ 

- นอกจากน้ียงัมีการจ าหน่ายผา่นตวัแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   
 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสำมำรถจ ำแนกได้ 3 ทำงหลัก ๆ ดังนี ้
 

1) จ าหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทจ าหน่ายตรงถึงผูผ้ลิต  ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากอลูมิเนียม ซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย (Local Converters and/or Manufacturers) ซ่ึงมีทั้งบริษทัของคนไทย บริษทั
ต่างชาติ และบริษทัร่วมทุนคนไทยและต่างชาติท่ีมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงท่ีตั้งอยู่ใน
เขตการส่งออก (Export Zone)  เป็นผูผ้ลิตเพ่ือขายทั้งในประเทศและเพ่ือการส่งออก  

2) จ าหน่ายโดยพนกังานขายต่างประเทศของบริษทั จ าหน่ายตรงไปยงัลูกคา้ต่างประเทศทั้งท่ีเป็นโรงงาน
ผูผ้ลิต และท่ีเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายในต่างประเทศผูท่ี้จ าหน่ายต่อไปยงัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปในประเทศนั้น 
ๆ และประเทศใกลเ้คียง 

3) จ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศ  ซ่ึงจัดจ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตและผูส่้งออกต่างชาติท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ทั้งท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทยเองผลิตเพื่อการส่งออก (Export) รวมทั้งบริษทัผู ้
ส่งออกไปยงัต่างประเทศดว้ย 

4) จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ซ่ึงจดัจ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศนั้น ๆ 
 

 โดยแบ่งสัดส่วนเป็นการขายในประเทศ 50% และต่างประเทศ 50% 
 

(ข) สถำนกำรณ์กำรขำยและกำรตลำด  
 
  ในปี 2563 นั้น การขายของบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 2019 ซ่ึง
ส่งผลกระทบโดยรวมต่อทุกภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะส่งมอบสินคา้ไดต้ามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวท้ั้งในส่วนของในและต่างประเทศ 
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  อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 4 ของปี สถานการณ์เร่ิมคล่ี ตลาดเร่ิมกลบัมาสู่ภาวะปกติ ทางบริษัทฯ 
สามารถส่งสินค้าท่ีคงค้างได้ทั้งหมด และ คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 นั้น ความตอ้งการในตลาด
อะลูมิเนียมนั้นจะเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
  ทั้งน้ี ในช่วงปลายปี 2563 ทางบริษทัไดมี้การพฒันา และ ผลกัดนัสินคา้ให้กบัทางลูกคา้ใหม่ๆ ซ่ึงในช่วง
ปลาย 2563 นั้น สินคา้ในหลายๆกลุ่มไดผ้า่นการทดลองใช ้ซ่ึงน ามาซ่ึงความพอใจในผลิตภณัฑข์องทางบริษทัจากทาง
ลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิมในหลายๆบริษทั ซ่ึงทางบริษทัคาดหวงัว่าจะเร่ิมส่งสินคา้ท่ีผา่นการทดลองเหล่าน้ีให้กบัลูกคา้
คา้กลุ่มน้ีไดต้ั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 เป็นตน้ไป 

 
กำรพฒันำผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่โอกำสทำงกำรตลำด 

 
ปี 2563 มีการร่วมมือกบัลูกคา้ทั้งลูกคา้ในประเทศ และ ลูกคา้ต่างประเทศ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ หลาย

ราย หากแต่ผลการขายยงัไม่ปรากฏในปี 2563 คาดว่าน่าจะเร่ิมซ้ือขายไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564  
ในปี 2563 นั้นบริษทัฯ มีสัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ ไปต่างยงัประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, 

ไต้หวนั, อินเดีย, ญ่ีปุ่ น, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย ทั้งท่ีขายผ่านออกไปจ าหน่ายต่างประเทศใน  Export zone ทั้งท่ีผ่าน             
ผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่งออกผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยยงัไม่แปรรูปใดๆ คิดต่อปริมาณการขาย
โดยรวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50% ของยอดการขายสินคา้ทั้งหมด ทั้งน้ี การส่งออกจากขายตรงโดยบริษทัฯ มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากลูกคา้พอใจในคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา จึงส่ังซ้ือต่อเน่ืองในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
สินคา้อุปโภคเช่นฟอยลส์ าหรับท าภาชนะบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  

ส่วนผลิตภณัฑร์ะบายความร้อนทั้งในอุตสาหกรรมแอร์และ ในอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึ์งเป็นสินคา้หลกัของทาง
บริษทัฯ นั้น ทางบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสินคา้น้ี
ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั อย่างไรก็ตามในช่วงน้ี ทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามหาช่องทางการตลาดเพ่ิมเติม และท าการพฒันาสินคา้
หลากหลายรูปแบบกบัลูกคา้หลาย ๆ บริษทั ทั้งลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่าส าหรับลูกคา้ส่วนกลุ่มน้ี ซ่ึงทางบริษทัฯ คาดหวงัว่า
สินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันานั้นจะเร่ิมเห็นผลจากยอดขายในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมประเภทรีด ได้มีการพัฒนาเพ่ิมประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองให้ไดห้ลายประเภทผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของตลาด ลูกคา้ส่วนใหญ่จะตอ้งน าผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมประเภท
รีดไปแปรรูปให้เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปอื่นหรือดดัแปลงใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือ
ผลิตภณัฑเ์พื่อการอุปโภค บริโภค ประเภทต่าง ๆ  

 
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมประเภทรีดเป็นประเภทหลัก ๆ  เพือ่กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปได้ สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี ้
 

▪ อลูมิเนียมฟินสต๊อค เป็นวตัถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมผูผ้ลิตคอยลเ์ยน็และคอยล์ร้อน ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ
บา้น ส านกังานและรถยนต ์ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ (Heat Exchanger) ประเภทตูแ้ช่ ฯลฯ 

▪ อลูมิเนียมแผ่น เป็นวตัถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมฝาเคร่ืองด่ืม ฝายา   ส่วนประกอบในช่องแข็งตู ้เยน็  เป็นวตัถุดิบ
ส าหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เคร่ืองครัว  เคร่ืองเรือน  งานตกแต่ง  แผ่นเสริมประกอบในการผลิตสินคา้หมวด
อีเลคโทรนิค  แผ่นฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และยงัเป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมอื่น ๆ  
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▪ อลูมิเนียมคอยล์ น าไปเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑ์ได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นส่วนประกอบของเส้ือผา้  เข็มขดั  
กระเป๋า  และรองเทา้  เป็นส่วนประกอบหรือตกแต่งในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค  เป็นส่วนประกอบในวสัดุตกแต่ง
อาคาร เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์  ท าแผ่นป้ายทะเบียน เป็นท่อดูดควนัหรือเป็นรังผึ้งส าหรับ
เคร่ืองดูดควนัในห้องครัว รวมถึงลูกหมุนดูดอากาศ 

▪ อลูมิเนียมฟอยล ์สามารถแปรรูปไดห้ลากหลาย เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
บรรจุอาหาร ขนม  ยา  เคร่ืองด่ืม ใช้ในครัวเรือนหรือภตัตาคาร โรงแรม เพื่อถนอมอาหาร เผา  ย่าง  อบ ท าเป็นถาด  ถว้ย  
กล่อง ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารอบ  เคก้  พาย ต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใชใ้นอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นส่วนประกอบ
หลกัของแผน่กนัความร้อน พนัท่อแอร์ในอาคารต่าง ๆ ฯลฯ 

 
อลูมิเนียมสามารถแปรรูปและท าผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปได้หลายประเภท เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ มี

น ้ าหนกัเบา  ผิวหนา้สวยใส  ทนต่อการสึกกร่อนไดดี้  ไม่เป็นสนิมง่าย ขึ้นรูปเป็นบรรจุภณัฑ์ เป็นฝา ขึ้นรูปทรงต่าง  ๆ ได ้
เหมาะท่ีจะใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีความเยน็ช้ืนไดดี้  ทนและน าความร้อนไดดี้ 

บริษทัฯ ไดพ้ยายามคงมาตรฐานคุณภาพและการจดัส่งให้อยู่ในระดบัมาตรฐาน  ISO 9001  :  2015  ซ่ึงเกิดจากความ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทัฯ เป็นอย่างดี ทั้งน้ี จะสามารถวดัไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจจาก
ลูกค้าได้ตอบแบบสอบถามว่ามีความพึงพอใจสูงกว่าท่ีตั้งเป้าหมายมาตรฐานไว ้นอกจากน้ีนั้น ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการขอระบบการรับรองมาตรฐาน JIS 4001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผลิตอุตสากรรมของญ่ีปุ่ นท่ีไดรั้บการยอมรับมาตรฐาน
ไปทัว่โลก เพื่อตอกย  ้าความมัน่ใจในมาตรฐานของสินคา้ของบริษทัฯ มากย่ิงขึ้น 

 
ผลกระทบต่อกำรขำย และกำรตลำดจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร  
 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 
2. ความผนัผวนของอตัราและเปล่ียนของสกลุเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐ 
3. คู่แข่งในตลาดท่ีมีเพ่ิมมากขึ้น และ มีการแข่งขนัเร่ืองราคาสูงขึ้น 
4. ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีส่งผลกระทบตั้งแต่ปลายไตรมาสท่ี 4 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 นั้นไดส่้งผลกระทบในวงกวา้งต่อทุกอุตสาหกรรม ทั้งน้ีทางบริษทั 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้อลูมิเนียมส่งไปยงัภาคอุตสาหากรรมต่างๆ จึงไดรั้บผลกระทบไปดว้ย เน่ีองจากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ ทั้งใน
และต่างประเทศไดล้ดอตัราการผลิต หรือ ในลกูคา้บางราย เน่ืองจากมีมาตรการล๊อคดาวน์ในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ซ่ึงผลกระทบน้ีไดส่้งผลให้ทางบริษทั ไม่สามารถท่ีจะส่งมอบสินคา้ให้กบัทางลูกคา้ได ้อีกทั้ง การลดความตอ้งการในสินคา้นั้น
ลดลงในช่วงของการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดขายในปีท่ีผา่นมานั้นไม่สามารถท าไดสู้งอย่างท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 
 เน่ืองจากโครงสร้างทางการขายของทางบริษทัฯ นั้น ไดป้รับสัดส่วนของการขายในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็น
อตัราส่วนอย่างละ 50% ทั้งน้ี วตัถุดิบจ าเป็น เช่น อะลูมิเนียมแท่ง ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ ความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียน
นั้น จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายและตน้ทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดล้ดความเส่ียงในจุดน้ีดว้ยการบริการจดัการจึงไม่กระทบ
กบัผลด าเนินการมากนกั โดยบริษทัฯ ไดมี้ทีมงานเฉพาะดูและบริหารจดัการความผนัผวนน้ี 
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 ส าหรับการแข่งขนัในตลาดในประเทศนั้นยงัคงมีการแข่งขนัแย่งชิงตลาดกนัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนั ทางลูกคา้
ของทางบริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้ท่ีจะแข่งขนัดว้ยราคาและตน้ทุนท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองทุกปี อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการทางการตลาด
ของสินคา้อะลูมิเนียมนั้น ยงัคงมีการเพ่ิมขึ้นทุกปี แมว่้าการแข่งขนันั้นจะสูงขึ้น ยอดการใชข้องสินคา้อะลูมีเนียมก็ยงัมีความ
ตอ้งการอยู่ในหลากหลายประเทส ทางบริษทัจึงไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์ในการขาย ให้มีสัดส่วนในการส่งออกให้มากขึ้นโดย
มุ่งเน้นในภูมิภาคท่ีมีความตอ้งการสินคา้อะลูมีเนียมรีดเยน็สูง เช่น ประเทศอินเดีย, สหรัฐอเมริการ, และ หลากหลายประเทศใน
โซนยโุรป เป็นตน้ 
 

ในช่วงปลายปี 2563 ทางบริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัวิกฤติการขาดแคลนตูสิ้นคา้ ซ่ึงส่งผลให้สินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการให้ส่ง
มอบหลงัจากสถานการณ์โควิดคล่ีคลายแลว้นั้นมีความล่าชา้ในการจดัส่งมากย่ิงขึ้น อีกทั้งราคาค่าส่งสินคา้ไดเ้พ่ิมมากขึ้นถึง 5 
เท่า ส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้และวตัถุดิบนั้นเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัยะส าคญั ซ่ึงปัญหาในส่วนน้ีไดส่้งผลต่อเน่ืองกบัการขายของบริษทั
ฯ ซ่ึงไดมุ้่งเน้นการส่งออก ไดป้ระสบกบัปัญหาการส่งมอบ และมูลค่าตน้ทุนของสินคา้เพ่ิมขึ้นอย่างชดัเจน ซ่ึงปัญหาน้ีคาดว่า
จะส่งผลกระทบไปจนถึงช่วงส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

 
ควำมยำก/ง่ำยท่ีจะมีคู่แข่งรำยใหม่ 
 

ธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินการเป็นอุตสาหกรรมผลิตอลูมิเนียมประเภทแผ่นและม้วน ต้องใช้เทคโนโลยีสูง ใช้
เคร่ืองจกัรเฉพาะเจาะจง และ จ าเป็นตอ้งลงทุนสูงมาก อีกทั้งตอ้งปรับปรุงลงทุนในดา้นเทคโนโลยีเพ่ิมเติมเป็นระยะ ๆ เพ่ือ
รองรับกบัตลาดใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับและพฒันาร่วมกบัลูกคา้ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดไดต้ลอดเวลา  การก่อตั้ง
โรงงานใหม่มาเป็นคู่แขง่ในประเทศก็อาจเกิดขึ้นได ้เช่น มีบริษทัขา้มชาติรายใหญ่มาลงทุนและมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีเป็น
พ้ืนฐานมาก่อน นอกจากน้ีไดมี้บริษทัตวัแทน/ตวักลางเกิดขึ้นเพ่ือการน าเขา้ สินคา้ประเภทเดียวกบัท่ีบริษทัผลิตอยู่ โดยใช้
ขอ้ไดเ้ปรียบจากการปรับลดภาษีน าเขา้ในหมวดสินคา้อลูมิเนียมแผ่นเหลือร้อยละ 0 มาแบ่งตลาดไปเพราะเห็นถึงโอกาส
การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ  

คู่แข่งขนัปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศในแถบ Asia ซ่ึงมีต้นทุนท่ีถูกกว่าเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใน
ประเทศนั้น ๆ มีปริมาณการผลิตสูงมาก จนตน้ทุนต่อหน่วยต ่ามาก มีการสนบัสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบ
กบัผลกระทบจากการปรับลดภาษีขาเขา้ (FTA) จนเป็น 0% จึงใชน้โยบายดา้นราคา เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ
ไทย หากแต่บริษทัฯ ไดป้รับตวัและกลยุทธทางการตลาด รวมถึงการปรับลดตน้ทุนมาตลอดจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัมีการ
ยอมรับดา้นคุณภาพและการบริการมากขึ้น จึงไดส้าวนแบ่งตลาดกลบัคืนบา้ง ประกอบกบัไดต้ลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ
มากขึ้น 

ส าหรับสินค้าท่ีท าทดแทนอลูมิเนียมมีน้อยมาก แต่อาจ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีราคาต้นทุนถูกกว่าแต่
ประสิทธิภาพเท่าเทียมก็เป็นไปได ้ซ่ึงการพฒันาในแบบน้ียงัเป็นส่ิงท่ีทางบริษทัยงัตอ้งติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

 
อ ำนำจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขำย 
 

ในปีท่ีผ่านมาลูกค้าทั้งรายใหญ่ และขนาดกลางยงัคงมีอ านาจการต่อรองสูงมาก เพราะมีผูผ้ลิต (คู่แข่ง) จาก
ต่างประเทศเขา้มาบุกตลาดต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีตวัแทนจ าหน่ายเสนอตวัเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง แมลู้กคา้หลกั ๆ ท่ีพอใจใน
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ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัฯ และยงัคงให้ความไวว้างใจและส่ังซ้ืออยู่เป็นประจ า ก็ยงัมีผลกระทบบา้ง นโยบายของ
ภาครัฐก็เป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีมีส่วนท าให้ยอดขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 

(1) กำรจัดหำผลติภัณฑ์และบริกำร 
 
(ก) ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำย 
 
1. กำรผลิต 

 
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมม้วนท่ีได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 และได้ผ่านการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 อีกดว้ย  โดย มีโรงงานท่ีใชใ้นการผลิต จ านวน 4 โรง อยู่ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ  มี
ก าลงัการผลิตโดยรวมประมาณ 3,600 ตนั/เดือน มีพนักงานและพนักงานของผูรั้บเหมารวม 261 คน ส าหรับการผลิตจะ
ขึ้นกบัปริมาณการส่ังซ้ือของลูกคา้ ฤดูกาล และการคาดการณ์ยอดขายของฝ่ายจดัการ (ฝ่ายการตลาด) ซ่ึงสามารถรองรับ
ความตอ้งการของลูกคา้ได ้แต่เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคตท่ีมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้น บริษทัฯ จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพ และเพ่ิมเติมเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและก าลงัในการผลิต รักษาคุณภาพ 
และสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 
2. กำรจัดหำวัตถุดิบทีใช้ในกำรผลิต 

 
 วตัถุดิบหลกัในการท าอลัลอยด์ชนิดต่าง ๆ ในการผลิตของบริษทั คือ อลูมิเนียม และ โลหะชนิดอื่น ๆ การจดัซ้ือ
นั้น ส่วนมากวตัถุดิบมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเน่ืองจากวตัถุดิบส่วนมากไม่ไดมี้การผลิตอยูใ่นประเทศไทย 
โดยแหล่งวตัถุดิบนั้นมาจากแหล่งท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือในระดบัสากล ซ่ึงในการจดัหาวตัถุดิบนั้น ราคาของวตัถุดิบจะ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงราคาของวตัถุดิบนั้น เป็นไปตามราคาตลาดโภคภณัฑ์ ซ่ึงทางบริษทัฯ ต้องมีการบริหาร
จดัการเพื่อการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ีมีราคาดี อีกทั้ง จากการท่ีบริษทัมีประวติัและความสัมพนัธ์อนัดีในการซ้ือขายอลูมิเนียม 
และอื่น ๆ กบัผูข้ายหลายราย ท าให้ไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บการเสนอขายจากผูผ้ลิตและผูค้า้รายใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
ท าให้บริษทัมีแหล่งวตัถุดิบมากขึ้นและไดรั้บเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีดีขึ้น โดยสรุปจากความสัมพนัธ์ท่ีดีอย่างยาวนานกบัผูข้าย
หลายรายจนเป็นท่ีไวว้างใจและไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีตลอดมา ประกอบกบันโยบายบริหารจดัการท่ีกระจายความเส่ียงใน
การจดัหาวตัถุดิบ โดยการจดัหาผูข้ายรายใหม่เพ่ิมเติม และการช าระเงินท่ีตรงต่อเวลา ท าให้บริษทัมีความมัน่ใจการจดัหา
วตัถุดิบในการผลิตทั้งวตัถุดิบหลกัและวตัถุดิบอื่นๆว่าจะมีความสม ่าเสมอดา้นปริมาณ ความเช่ือถือดา้นคุณภาพ และความ
สมเหตุสมผลดา้นราคา ไดต้ลอดไป   
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3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

กระบวนการผลิตและวตัถุดิบเหลือใชข้องบริษทัไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกินกว่าปริมาณท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ทั้งน้ี เน่ืองจากการหลอมอลูมิเนียมของบริษทัฯ ใช้อลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิ 99.7% และใชก้๊าซธรรมชาติ (NG) 
เป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตาเกรดสูงเป็นเช้ือเพลิงในการหลอม จึงมีมลสารเกิดขึ้นนอ้ยมากและอยู่ในเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เตาหลอมรวมทั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวเน่ืองอยู่ภายในอาคารโรงงานท่ีมีฝาผนังโดยรอบ จึงท าให้เสียงไม่มีผลกระทบใด ๆ 
ส่วนน ้าเสีย เช่น น ้าปนคราบน ้ามนั ท่ีเกิดจากระบบหล่อเยน็ของขั้นตอนหล่อรีดแผน่อลูมิเนียม  ซ่ึงมีการบ าบดัโดยผ่านบ่อพกัน ้ า
เสีย ระบบดกัคราบน ้ ามนัตลอดจนระบบบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยน ้ าทิ้ง และยงัมีโรงบ าบดัน ้ าเสียท่ีไดม้าตรฐานในการบ าบดัน ้ า
เสีย  ส าหรับเศษวตัถุดิบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ได ้ส่วนเศษส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ไดถู้กส่งไปก าจดั/บ าบดัอยา่งถูกตอ้งตามระบบและกฎหมาย จึงท าให้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) ภายใตก้ารควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้มก าหนดเป็นประจ าทุกปี ๆ  ละ 2 คร้ังมาโดยตลอด ซ่ึงผลการตรวจคุณภาพส่ิงแวดลอ้มยงั
ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานก าหนดไวทุ้กรายการ และท่ีผา่นมาบริษทัฯ ยงัไม่เคยมีประวติัการกระท าความผิดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใด ๆ  
เลย  โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเพ่ือควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวไปเป็นเงินประมาณร่วม     
2  ลา้นบาท รวมถึงการท่ีบริษทัไดด้ าเนินการน าก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใช้แทนเช้ือเพลิงหรือพลงังานท่ีใช้อยู่เดิมตั้งแต่ปลายปี 
2546 การติดตั้งระบบดูดฝุ่ นบริเวณเตาหลอม, เตาเผาก าจดักล่ิน ท าให้สามารถช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้น้อยลงไปกว่าเดิม
อีกทางหน่ึง และยงัคงกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซ่ึงเป็นฉบบัล่าสุดท่ีเป็นปัจจุบนั 

ส่วนโครงการสาธิต (ต้นแบบ) ส าหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมท่ีเป็นโครงการ
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กบัองคก์ารพฒันาพลงังานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศญ่ีปุ่ น (NEDO) รวมถึงโครงการส่งเสริมวสัดุและอุปกรณ์การอนุรักษพ์ลงังานของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้ 1.2 
การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ขา้งตน้ 
 

2.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี –  
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4. ปัจจัยควำมเส่ียง 
 

 
 ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทนุ
อยา่งมีนยัส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ (FTA) ท่ีอำจมีผลกระทบต่อยอดขำยและต้นทุนกำรผลิต  
 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์อลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นจ าหน่าย เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
การท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างอตัราภาษีน าเขา้ทัว่ไป (MFN RATE)  โดยสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและจ าหน่ายมีอตัรา
ภาษีน าเขา้ลดลงเหลือ 5% ตั้งแต่  วนัท่ี 1 มกราคม 2548 บางส่วนลดลงเหลือ 3% ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 แลว้  ส่วน
เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) มีอตัราภาษีน าเขา้ลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 ส าหรับการเปิดเสรีการคา้ (FTA) ในรูปแบบ
ทวิภาคี (Bilateral) กบัประเทศต่าง ๆ เช่น บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์อินเดีย จีน อาเซียน-จีน ญ่ีปุ่ น, ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบและผลิต-จ าหน่ายสินค้าอลูมิเนียมเช่นเดียวกับบริษทัฯ มีการลดภาษีเหลือ 0% ส่วนอาเซียน-อินเดีย 
อาเซียน-เกาหลี จะทยอยมีผลไล่เล่ียกนั การลดอตัราภาษีน าเขา้ของรัฐบาลดงักล่าวมีแนวโน้มท าให้การน าเขา้เพ่ิมสูงขึ้น 
รวมถึงโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก Eastern Economic Corridor (EEC) ท่ีท าให้มีนักลงทุนราย
ใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในพ้ืนท่ีอีอีซี  และมีคู่แข่งจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาด 
รายได ้และก าไรสุทธิของบริษทัอย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษทัไดพ้ยายามให้ขอ้มูลถึงผลกระทบและเตรียมความพร้อมต่อ
เหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและพฒันาเทคนิคการผลิต เพ่ือให้ไดท้ั้งผลผลิตและ
คุณภาพท่ีสูงขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใชจ้่ายในการผลิต การพฒันาตลาดและสินคา้ใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา  จึงเช่ือว่าน่าจะมีส่วน
ช่วยลดผลกระทบดงักล่าวลงไดบ้า้ง 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิง่ผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่หรือน้อยรำย 

ในปี  2563 บริษัทได้มียอดขายผ่านผู ้จัดจ าหน่าย คือ MALC Thai Co., Ltd. เป็นจ านวนเงิน 497.77 ล้านบาท               
(คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของรายไดจ้ากการขาย) ทั้งน้ี บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. 
เป็นผูจ้ ัดจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายช่วง อายุสัญญา 5 ปี ต่อเน่ืองจากสัญญาเดิม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดย 
MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นตัวแทนของกลุ่ม Mitsubishi และด้วยความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มผูถื้อ
หุ้นประกอบกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัเองก็ไดถู้กพฒันาจนเป็นท่ียอมรับจากกลุ่มลูกค้าของผูจ้ดัจ าหน่ายรายน้ี จึงมีความ
เป็นไปไดน้อ้ยท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายรายน้ีจะยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญากบัทางบริษทั  

 
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรผลิต          
 Aluminium เป็นวตัถุดิบในการผลิตของบริษทั ซ่ึงมีการจดัจ าหน่ายโดยตรงจากผูผ้ลิต (Producer) และโดยผูค้้า 
(Trader) โดยในปี 2563 ตลาด Aluminium ไดมี้แนวโน้มท่ีจะมีความผนัผวนทั้งปริมาณและราคา เน่ืองจากความตอ้งการท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกิจหลกัของโลก 

นอกจากน้ี ในตลาดการเงินไดมี้การน า Aluminium ไปเป็นฐานของตราสารทางการเงิน ท าให้เพ่ิมความผนัผวนดา้น
ปริมาณและราคามากขึ้น กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทานท่ีแทจ้ริง  
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จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าว บริษทัไดเ้ตรียมพร้อมในการบริหารความเส่ียงดา้นอุปทานโดยการสร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกิจดว้ยการจดัซ้ือจากผูจ้  าหน่ายหลายรายจากทั้งสองประเภทและจากแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆ และการท าสัญญาซ้ือขาย
ในระยะยาวและระยะส้ันประกอบกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัมีเคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเส่ียงดา้นราคา เช่น 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity Swap) ระยะส้ันกบัธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงจะช่วยให้สามารถบริหาร
ตน้ทุนมิให้มีความผนัผวนมากนกั และทราบตน้ทุนล่วงหนา้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนดา้นรายไดต้่อไป  

อยา่งไรก็ดีการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวมิไดป้ระกนัว่าบริษทัฯ จะสามารถจดัการซ้ือวตัถุดิบไดใ้นราคา
ต ่ากว่าตลาดซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างแม่นย  าในขณะท่ีท าสัญญา และบริษทัฯ มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเน้นการท า
ก าไรจากการผันผวนของราคา Aluminium โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาแลกเปล่ียนราคาสินค้าโภคภัณฑ ์
(Commodity Swap)  

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน          
 เน่ืองจากบริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบหลกัในการผลิตจากต่างประเทศ ในขณะท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นสกุลเงินบาท
บางส่วน จึงมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินหลายแห่งใน
การท าสัญญาซ้ือขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการบริการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยในปี 2563 บริษทัฯ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 18.92 ลา้นบาท และขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ ์จ านวน 6.09 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีสถาบนัการเงินต่าง ๆไดใ้ห้การสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือในการน าเขา้วตัถุดิบหลกัอย่างเพียงพอและใน
อตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี และ เงินกูย้ืม
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทส์ เงินกูยื้มเงินระยะยาว และ หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย บริษทั
ฯ ควบคุมบริหารจดัการความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชจ้่ายดา้นต่าง ๆ เช่น ใชว้งเงิน
กูย้ืมเงินระยะยาวส าหรับการลงทุนท่ีจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว หรือใชว้งเงินเบิกเกินบญัชี หรือเงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ือ
เป็นทุนหมุนเวียน 

 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ          
 บริษทัฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรที่บริษัทมีถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 25       
 ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 บริษัท โลหการไทย จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 
100% โดยบุคคลในตระกูลชยัเฉนียน ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 41,848,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงท าให้ตระกลูชยัเฉนียนสามารถควบคมุมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการแต่งตั้ งกรรมการ การขอมติในเร่ืองอื่น ๆ ท่ีต้องใช้เสียงข้างมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีตาม
ข้อบังคบับริษัทฯและกฎหมาย ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจ
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หน่วย : ล้ำนบำท 

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอไดค้่อนขา้งยาก แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาบริษทัฯ 
ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของเสียงขา้งนอ้ยอยูแ่ลว้ จึงไม่เคยเกิดปัญหา
ดงักล่าวกบับริษทัฯ เลย 
 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
 
4.1 ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
(1) ลกัษณะส าคญัของทรัพยสิ์นถาวรหลกั ๆ ท่ีบริษทัใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินรวม 6 
โฉนด (ติดต่อกนั) รวมเน้ือท่ี 34 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา  ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรท่ี 41.5  ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอ
เมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ  พร้อมอาคารโรงงาน 4  โรง  อาคารเก็บสินค้า 1 หลงั อาคารส านักงาน 2 หลงั เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ท่ีส าคญั  เช่น  เตาหลอม  เคร่ืองหล่อ  รีด  อบ  ตดั  ดึง  เคลือบ  แผ่นอลูมิเนียม ฯลฯ  ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉพาะ
เคร่ืองจกัรท่ีส าคญับริษทัตอ้งปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพเพื่อให้มีขีดความสามารถและความเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้
ประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัและอนาคต โดยมีมูลค่าและภาระดงัน้ี                    

 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  

ณ 31 ธ.ค. 2563 

ภำระผูกพนั 

 (วงเงินจ ำนอง) 

ท่ีดิน บริษทัเป็นเจา้ของ 40.31 
97.44 

อาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 32.24 

เคร่ืองจกัร-อปุกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 558.74* 963.68  

         หมายเหตุ    * ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 168.57 ลา้นบาท 

  บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงัน้ี 
1. บตัรส่งเสริมการลงทนุเลขท่ี 61-0139-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่น

และอลูมิเนียมแผ่นมว้น ประเภท 2.15  กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะท่ีมิใช่เหล็ก มีก าลงัการผลิต ปีละประมาณ 16,000 
ตนั โดยไดรั้บสิทธิและประโยชน์ (ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการอนุมติัให้การส่งเสริม) ดงัน้ี 

• ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  
• ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมาเกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ลา้นบาท) ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนด 3 ปี นบัแต่วนัเร่ิมมีรายไดจ้าก
ไการประกอบกิจการนั้น 

• ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

• ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัน าเขา้คร้ังแรก 
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ยงัไม่ได้แจ้งเปิดด าเนินการ และบริษทัฯ ได้รับการขยายเวลาการแจ้งเปิดออกไปอีกถึงเดือน
กุมภาพนัธ ์2565 

 
(2) บริษทัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

 
(3) บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม จึงไม่มีนโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

 
4.2 ทรัพย์สินท่ีไม่มตีัวตนท่ีส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ 

                                                                                                              (หน่วย : ล้ำนบำท) 
ค่ำลิขสิทธิ์ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ รวม 

1.46 1.13 2.59 
 

 
5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
 

นอกเหนือจากการด าเนินคดีบังคบัช าระหน้ีจากลูกค้าท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติแล้ว บริษทัไม่มี
ขอ้พิพาทกบัหน่วยงานอื่นใด ซ่ึงบริษทัเป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยท่ีคดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส ำคญัอืน่ 
 

6.1) ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
 
ช่ือ   บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียมก่ึงส าเร็จรูปประเภทแผ่นและมว้นชนิดต่าง ๆ จ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตอื่น ซ่ึงจะน าไป
ผลิตเป็นสินคา้ หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยไดรั้บการ
รับรอง ISO 9001 : 2015 และ  ISO 14001 : 2015 ปัจจุบันนับ ว่าบริษัท เป็นผู ้ผลิตสินค้า
อลูมิเนียมท่ีไดรั้บการยอมรับของลูกคา้อยา่งกวา้งขวาง  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบการท่ี
อยูใ่นสายการผลิตปลายทาง ประเภทโรงงานต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งลูกคา้ภายในประเทศรวมถึงบริษทั
ต่างชาติท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเพ่ือการส่งออก (Export  zone) และลูกคา้
ต่างประเทศโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีช่องทางการจ าหน่ายหลกัๆ โดยพนกังานขาย ของบริษทัฯ 
เอง  และผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย โดยบริษทัไม่มีบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 
ส านกังาน 181 ซอยอมร ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

เลขทะเบียนบริษทั 0107537000238 (เดิมเลขท่ี บมจ.270)    
 โทรศพัท ์02-213 2514   โทรสาร 02-287 2031    
 Home page: http//:www.varopakorn.com     E-mail : admin@varo.thai.com 
 
โรงงาน  280 (เดิม 274) หมู่ท่ี 4 ถนนสุขมุวิท กิโลเมตรท่ี 41.5 ต าบลบางปูใหม่  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
โทรศพัท ์02-323-1684 โทรสาร 02-323-9635 

 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  

93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400    
โทรศพัท:์ 02 009 9999  โทรสาร : 0 2009-9991  

 SET Contact center: 0 2009-9999    Website: http://www.set.or.th/tsd 

 E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

 
ผูส้อบบญัชี  บริษทั ส านกงาน อีวาย จ ากดั  

ชั้นท่ี 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 
โทร.02-264 0777 โทรสาร 02-264 0789 

mailto:admin@varo.thai.com
https://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 

 
7.1) จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุช ำระแล้ว  

 
บริษทัมีทุนจดทะเบียน  500,000,000 บาท  เรียกช าระแลว้  487,328,400 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั  99,902,123 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ  5  บาท  (ไม่มีหุน้บุริมสิทธิ) 
 

7.2)  ผู้ถือหุ้น 
 
 รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันท่ี 25 มีนำคม 2564  
 

ช่ือผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น สัญชำติ จ ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือหุ้น % 

1. บริษทั โลหการไทย จ ากดั 1 ไทย             41,848,338  41.89 

2. กลุ่มมิตซูบิชิ (Mitsubishi Group) ประกอบดว้ย ต่างดา้ว 20,072,397  20.09 

  - MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD.2 ถือหุ้น 13,381,476 หุ้น คิดเป็น 13.39%             

  - Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 2 ถือหุ้น 6,690,921 หุ้น คิดเป็น 6.70%             

3. กลุ่มนางสรณีย ์ ดีพนัธุ์พงษ ์3 ไทย               7,354,769  7.36 

4. กลุ่มนายจิรวุฒิ จยัวฒัน์ 4 ไทย                4,241,318  4.25 

5. กลุ่มนางนิดา ชิตานนท์ 5 ไทย              3,971,675  3.98 

6. กลุ่มนางศรีพรรณ ชยัเฉนียน 6 ไทย          2,686,741  2.69 

7. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตร ไทย 2,623,600 2.63 

8. กลุ่มนายสันชยั   ชยัเฉนียน 7 ไทย                1,919,722  1.92 

9. นางพรทิพย ์ รุจิณรงค ์ ไทย 1,829,595 1.83 

10. นางสงาม  เจริญรัถ ไทย              1,813,402  1.82 

   

 

1 เป็นบริษทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชยัเฉนียน โดยไม่มผีูถื้อหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั Holding Company ประกอบดว้ย 

 กลุ่มผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ (%) 

 1) กลุ่มนางสรณีย ์ ดีพนัธุ์พงษ ์       437,180 21.86 

 2) กลุ่มนายสันชยั  ชยัเฉนียน         306,300 15.32 

 3) กลุ่มนายจิรวุฒิ  จยัวฒัน ์       331,140 16.56 

 4) กลุ่มนางศรีพรรณ  ชยัเฉนียน    307,660 15.38 

 5) กลุ่มนางนิดา  ชิตานนท์              316,940 15.85 

 6) กลุ่มนางสงาม  เจริญรัถ              300,780 15.04 
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2 

 
MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ถือหุน้โดย Mitsubishi Materials Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม Mitsubishi Group ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของ
หลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิออกเสียง และ Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิ
ออกเสียง ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นญ่ีปุ่นตามสัญญาระหว่างกลุ่มผูถ้ือหุ้นไทยกบักลุ่มผูถ้ือหุ้นญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นบริษทัในเครือมิตซูบิชิกรุ๊ป (Mitsubishi Group) วนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2538 

3 กลุ่มสรณีย ์ ดีพนัธุ์พงษ ์ ประกอบดว้ย นางสิริเกตุ  ชยัเฉนียน  นางสรณีย ์ (ประธานกรรมการ/กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัฯ) นายไชยยง (ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ)   นางสาวกญัญภทัร และ นายณพีร์  ดีพนัธุ์พงษ ์

4 กลุ่มนายจิรวุฒิ  จยัวฒัน์  ประกอบดว้ย นางสาวปุรณี  นายจิรวุฒิ (กรรมการ) นายศุภนิจ จยัวฒัน์  และ บริษทั สมาสัย จ ากดั 
5 กลุ่มนางนิดา  ชิตานนท ์ประกอบดว้ย นางนิดา  น.พ.หทยั  นางสาวกุลยา  นายสหสีห์ (กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัฯ) 

และ นายพีราย ุชิตานนท ์           
6 กลุ่มนางศรีพรรณ  ชยัเฉนียน ประกอบดว้ย นางศรีพรรณ ร.ท.กมลนัย (กรรมการ) และ นางสาวสุภิดา  ชยัเฉนียน 
7 กลุ่มนายสันชยั  ชยัเฉนียน ประกอบดว้ย  นายสันชยั  นางสาวหน่ึงนุช  ชยัเฉนียน  และ นางจุฑาพร เตชะไพบูลย ์ 

 

7.3)  กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 

- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ื่น 
-      บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ์ื่นท่ีไม่ใช่หุ้นสามญั 
 

7.4)  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ปีละ 1 คร้ัง ในอตัราไม่เกิน 60% ของก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัของท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก ำไรสุทธิท่ีผ่ำนมำย้อนหลงั 
ปี เงินปันผล  (บำท/หุ้น) ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (บำท/หุ้น) เงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 

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 หุ้นใหม ่รวมเป็นหุ้นปันผล 2,436,642 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 12,183,210 บาท  
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,493,136 บาท 

** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 40 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่รวมเป็นหุ้นปันผล 2,377,014 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 11,885,070 บาท  
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 9,508,881.18 บาท 

*** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่รวมเป็นหุ้นปันผล 4,528,041 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 22,640,205 บาท  
หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 18,112,164.20 บาท 

**** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 20 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่รวมเป็นหุ้นปันผล 4,312,430 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 21,561,085 บาท  
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หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กบัจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอตัรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 12,938,357 บาท 

8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร  
โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ 
  1. คณะกรรมการบริษทั 2. คณะกรรมการบริหาร   3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.1) คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ประสบการณ์  ความรู้ และความสามารถ จ านวน         

11 ท่าน ประกอบดว้ย  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน กบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ      
4 ใน 8 ท่าน และท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่าน ถือไดว่้าบริษทัมีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารกบั
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ส่วนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ  
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท   
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรรวม 11 ท่ำน รวมกรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำร คือ 

ล ำดับ 
 

รำยช่ือ 
 

ต ำแหน่ง 
 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำร่วม
ประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

บ ำเหน็จ เบีย้ประชุม 

1. * 
นางสรณีย ์      ดีพนัธุ์พงษ ์a ประธานกรรมการ  

6/6 - 30,000 

2. 
นายไชยยง      ดีพนัธุ์พงษ์ b กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

5/6 - 25,000 

3.* 
นายสหสีห์      ชิตานนท ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน   6/6 - 30,000 

4. 
นายจิรวุฒิ       จยัวฒัน์ กรรมการ  6/6 - 30,000 

5. 
นางทรงศิริ     สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6 - 25,000 

6. 
นายมาโมรุ      คูโบตา้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

3/6 - 15,000 

7. 
นายสมเกียรติ   ถวิลเติมทรัพย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4/6 - 20,000 

8. 
นายปิติพงษ ์   พิศาลบุตร c กรรมการอิสระ 

6/6 - 30,000 

9. 
ร.ท. กมลนยั        ชยัเฉนียน กรรมการ 

3/6 - 15,000 

10. 
นายโยชินาโอะ   โตโยดะ d กรรมการ 

3/6 - 15,000 

11. 
นายเอะซึโอะ  ยามามูระ e  กรรมการ 

3/6 - 15,000 

12. 
นายปราโมทย ์ หาญสกุล f เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษทั 

6/6 - - 

 
  

รวม - 250,000 

* กรรมการผูม้ีอ  านาจตามหนงัสือรับรอง (เปลี่ยนแปลงเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563)   
a นางสรณีย ์ดีพนัธุ์พงษ ์ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชยั ชยัเฉนียน ที่ลาออก  
b นายไชยยงค ์ ดีพนัธุ์พงษ ์ เขา้เป็นกรรมการและไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชยั ชยัเฉนียน ท่ีลาออก (นบัการเขา้ร่วม
ประชุมและค่าตอบแทนรวมกนั) 
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c นายโยชินาโอะ โตโยดะ เขา้เป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาตาเบ ้ท่ีลาออก (นบัการเขา้ร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกนั) 
d นายเอะซึโอะ  ยามามูระ เขา้เป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ  ซาซากิ ท่ีลาออก (นบัการเขา้ร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกนั) 
e นายปราโมทย ์หาญสกุล ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษทัเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ดีพนัธุ์พงษ ์

 (มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี  : ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงคณะกรรมการตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมาย และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(2) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ

บริษัทฯ ตามความหมายท่ีก าหนดท่ีใช้บังคับกับการท าราย การท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน หรือการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้
บริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ 

กรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารให้ไป
ด าเนินกิจการใด ๆ แทนกรรมการได ้ทั้งน้ีภายในขอบข่ายท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้ซ่ึงในทางปฏิบติัหากมีการมอบอ านาจ
ก็จะมอบอ านาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป 
ช่ือและจ ำนวนกรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัทฯ    :  คือ นายสหสีห์  ชิตานนท์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นาง
สรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ์ และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  (เดิม : นายสันชัย   ชัยเฉนียน  หรือ  นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ์ หรือ 
นายสหสีห์  ชิตานนท ์ลงลายมือช่ือร่วมกนัสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ ) 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง 

ที่เข้ำร่วมประชุม 
 

เบีย้ประชุม 
ประจ ำปี  

ค่ำตอบแทน

ประจ ำปี ** 

  1* นางทรงศิริ        สุนทรวิภาต  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 20,000 240,000 

2 นายมาโมรุ        คูโบตา้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  4/4 10,000 100,000 
3 นายสมเกียรติ   ถวิลเติมทรัพย ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  4/4 20,000 100,000 

                                                                                                                                              รวม 50,000 440,000 
*     มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต          **  ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 จ่ายในปี 2564 

(มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี : 
1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของงบบริษทั  
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4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้ความมั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

8.2) ผู้บริหำร 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำร/ผู้บริหำร/ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1* นางสรณีย ์              ดีพนัธ์ุพงษ ์a ประธานกรรมการ  
2* นายไชยยง               ดีพนัธ์ุพงษ ์b ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3* นายสหสีห์              ชิตานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 
4* นายปราโมทย ์        หาญสกุล c ผูอ้  านวยการฝ่ายนิติกรรม สายนิติกรรม 
5* นางสาววาสนา        สุขสายนัต ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สายบญัชี 
6** นางสาวกญัญภทัร   ดีพนัธ์ุพงษ ์ ผูอ้  านวยการสายการตลาดและสนบัสนุน สายการตลาดและสนบัสนุน 
7*** นายฐตวรรษ           จนัทร์ศรี ผูจ้ดัการโรงงาน / สายโรงงาน 
8** นายเกษม                 กุศลศิริคุณ ผช.ผูจ้ดัการโรงงาน ดา้นวางแผน คุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต สายโรงงาน 
9** นายประจวบ            เลือดไทย ผช.ผูจ้ดัการโรงงาน ดา้นการผลิตและวิศวกรรม สายโรงงาน 
10 นายคาซูฮิโร             อิโนอุเอะ            ท่ีปรึกษาดา้นเทคนิคอาวุโส สายโรงงาน 
11 นางสาวประภา        พิศุทธิธาดา ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ สายบริหารและสนบัสนุน 
12** นายนวพล                สิงห์นิล รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน 
13** นายอาณัฐ                จมัปานนัท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 สายโรงงาน 
14** นายสมเกียรติ          ขนุพิทกัษ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 3 สายโรงงาน 
15 นางสาวรัศมี            นนทศ์ิริ ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธจดัหาวตัถุดิบและโลจิสติกส์ สายบริหารและสนบัสนุน 
16 นางสาวลภสัรดา     สายค า ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์สายบริหารและการเงิน 
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   *     ล าดบั 1 - 7 :  ผูบ้ริหาร 4 รายแรก นบัจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร            ล าดบั 8- 16 : เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารประจ าโรงงาน 
   **   ไดรั้บแต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 13 มีนาคม 2563                                                        *** ไดรั้บแต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 
a นายไชยยงค ์ดีพนัธุ์พงษ ์ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชยั ชยัเฉนียน ท่ีลาออก 
b นางสรณีย ์ดีพนัธุ์พงษ ์ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชยั ชยัเฉนียน ท่ีลาออก 
c นายปราโมทย ์หาญสกุล ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษทั เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ดีพนัธุ์พงษ ์

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี  :  บริหารงานภายในขอบเขตตามอ านาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ตลอดจนด าเนินงานต่าง ๆ  อนัเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติของบริษทัฯ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมัติไวแ้ล้ว 
รวมถึงพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมาย 

 ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ดงันั้น การอนุมติัรายการท่ีท าให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทัฯ จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว 

 (มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

8.3) เลขำนุกำรบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ์ กรรมการของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษทัฯ ดว้ยตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2551 และพน้จากหน้าท่ีเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติ
แตง่ตั้ง นายปราโมทย ์ หาญสกุล ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 แทน 

(มีขอ้มูล/รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทัฯ ตามเอกสารแนบ 1) 
 

8.4)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

 (1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (ปี 2563) 
(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษทัทุกคน   (ค่าเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ กบั ค่าเบ้ียประชุม 

และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 รวมเป็นเงิน 0.74 ล้านบาท  (ดูรายละเอียดใน
ตารางใน หวัขอ้ 8.1, 8.2) 

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหาร /ผูบ้ริหารของบริษทัทุกคน (เงินเดือน, โบนัส)     
รวม 8 คน (นับรวมผูบ้ริหารท่ีพน้จากต าแหน่ง) [เฉพาะผูบ้ริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน หวัขอ้ 8.2] เป็นเงิน 13 ลา้นบาท 

 (2)  ค่าตอบแทนอื่นท่ีไม่ใช่เงิน 
   - รถประจ าแหน่งของผูบ้ริหาร  
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8.5) บุคลำกร 
 
 ในปี 2563 บริษทัฯ มีจ านวนพนกังานและพนกังานของผูรั้บช่วงเหมาทั้งหมด 261 คนโดยมีผลตอบแทนของพนกังาน
รวมทั้งหมดเป็นเงิน  108.04  ลา้นบาท  ประกอบดว้ย เงินเดือน  ค่าแรง  เงินประกนัสังคม  เงินกองทุนทดแทน  สวสัดิการ  
เงินโบนสัฯ   
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบ ริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015                 
ซ่ึงครอบคลุมการบริหารงานโดยรวม และการน าโครงการพฒันาความเจริญกา้วหน้าในงานและการวางผงัทดแทนต าแหน่งมาใช้
เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานสามารถเห็นความกา้วหน้าในอนาคตของตนเองไดแ้ลว้ บริษทัฯ ยงัไดผ้่าน
การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 อบรบพฒันาผูบ้ริหาร และพนักงานทั้งภายในสถานท่ี   
และภายนอก ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น  
 

• ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดมาตรฐานห้องปฎิบติัการ ISO/IEC/ 17025 
• การปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดการน าเขา้สินคา้ของอินเดีย 
• การสร้างจิตส านึกดา้นคุณภาพ รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 
• ความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการคลาวด ์
• Requirement of  ISO 9001: 2015   ISO 14001 : 2015  
• การตรวจประเมินระบบการจดัการคุณภาพและระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO9001 + ISO 14001   
• การอบรมแผนปฎิบติัการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน สารเคมีร่ัวไหล 
• การฝึกซอ้มดบัเพลิงขั้นตน้ ประจ าปี 2563 
• เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
• เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน 
• Management Meeting & Training 
• Cost Reduction 
• หลกัการและสาระส าคญัของพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงแปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ตามกฎหมายใหม่)ติวเขม้ให้

เตม็ 100 - บริษทัจดทะเบียน " ประจ าปี 2563 
• หลกัสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2563 
• หลกัสูตร เร่ือง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความทา้ทาย และวิธีการประเมิน” 
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

9.1)  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 

ในส่วนขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of best practices) ท่ีเป็นแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยน์ั้น บริษทัฯ และกรรมการของบริษทัฯ ถือปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ยกเวน้เพียงเร่ืองประธานกรรมการที่ควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระหรือกรรมการภายนอก 
ทั้งน้ี เพราะอุตสาหกรรมอลูมิเนียมท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้บุคคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์เฉพาะดา้น ซ่ึงประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวและมีประสบการณ์อยู่
ในธุรกิจน้ีมาหลายสิบปี สามารถท าคุณประโยชน์และก าหนดนโยบายก ากบัดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ ได้
เป็นอยา่งดี 

 
9.2)  คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ 

ส านกังาน ก.ล.ต.   และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพียงชุดเดียว คือ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีมีความเป็นอิสระเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ โดยจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2542 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในปีท่ีผ่านมามีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร้ัง โดยมีจ านวนกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีคุณสมบติัและการสรรหาตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน หวัขอ้ (1) (2) โครงสร้างการจดัการ ขา้งตน้  

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีเป็น
คณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ท่ีดงักล่าวตามท่ีไดรั้บมอบหมายอีกดว้ย 
โดยในปีท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดงักล่าวไดมี้การประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน
แก่กรรมการ 3 คร้ัง 

 
9.3)  กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 
เม่ือปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีเป็น

คณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในปีท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ไดท้  าการประชุม 1 
คร้ัง เพ่ือพิจารณาด าเนินการสรรหา คดัเลือก กลัน่กรอง บุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯท่ีจะแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ แลว้น าเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการพิจารณา และประธานกรรมการจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

กำรแต่งตั้ง : ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย 
คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ = จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดนอกจากน้ีในกรณี
ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
 

  ส่วนในการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาเบ้ืองตน้ เพ่ือกลัน่กรอง สรรหา บุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสม มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์เฉพาะดา้น มีความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไวไ้ด ้แลว้
น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
 
9.4)  กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
บริษทัฯ ไมมี่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 

9.5)  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยก าหนดให้ผู ้บริหารรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพราะ หากการถือครอง
หลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหว ก็จะสามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสุจริตได้และท่ีผ่านมาไม่มีการเคล่ือนไหวของการถือครอง
หลกัทรัพยห์รือปรากฏว่ามีผูบ้ริหารของบริษทัฯ น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด  
 
9.6)  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) ท่ีบริษทัไดจ้่ายให้แก่นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 5419 สังกดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท  
(บริษทัฯ ไดรั้บส่วนลดเน่ืองงจากสานการณ์โควิด-19 จ านวน 200,000 บาท จากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1,450,000 
บาท)  

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)  เรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั แต่ไม่เกิน 120,000 
บาท ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป 

 
9.7)  กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ 

 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและไดด้ าเนินการอย่าง

ต่อเน่ืองในการส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดน้ าขอ้พึงปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี จ านวน 15 ขอ้ มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม เป็น “ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ”  
จ านวน 5 หมวด เพื่อเป็นแนวทางให้บริษทัจดทะเบียนถือปฏิบติัและให้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลกัการดงักล่าวรวมทั้ง
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เหตุผลท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้(ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั 
ซ่ึง บริษทัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้ าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการ โดยค านึงถึง
สิทธิของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น  การไดรั้บการปันผลจากก าไรของกิจการ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอและทนัเวลา การเขา้ร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 

ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านส่ือต่าง ๆ 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดแลว้ บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม พร้อมทั้ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์หลกัเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน แผนท่ี รวมถึงการประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพใ์ห้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ซ่ึงสถานท่ีจดั
ประชุมเป็นภายนอกบริษทัฯ โดยค านึงถึงความประหยดัและสะดวกต่อผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม  และจะปรับปรุงขอ้มูล
ประกอบการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีรายละเอียดมากย่ิงขึ้น 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผ่านมามีกรรมการท่ีอยูใ่นประเทศเขา้ร่วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธานในท่ีประชุม
จะด าเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการซักถาม ตรวจสอบ
การด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี  รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและ
ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวด้ว้ย 

 
2) ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

ผู ้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติ ท่ี เท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการจึงมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมาด าเนินการ
แทน โดยบริษทัฯ จะเสนอช่ือประธานกรรมการอิสระหรือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ
ของผูถื้อหุ้น เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล สนับสนุนให้มีการใช้บตัร
ลงคะแนนเสียงในวาระส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยงฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ใน
ภายหลงั  รวมถึงสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมไดภ้ายใตก้รอบขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบกรณีเกิดรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ยึดหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีตลาดหลักทรัพยก์ าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติั โดย
ราคาและเง่ือนไขจะเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก นอกจากน้ียงัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบั
ธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัไม่เขา้ร่วมและงดออกเสียงในการตดัสินใจท าธุรกรรมนั้น ๆ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบ 56-1 รวมทั้งดูแลก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู ้อื่นในทางมิชอบซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นอื่น 
โดยกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า 
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3) บทบำทผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน  ไดแ้ก่ พนกังาน

และผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมชน 
โดยเฉพาะการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงความร่วมมือและแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง 
ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความส าเร็จ ความหมัน่คง ความ
ยัง่ยืน ในกิจการของบริษทัได ้ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี รวมถึงมีแนวทางการแจง้
เบาะแสในประเด็นเก่ียวกบัการกระท าผิด ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง 
 
4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษทัฯ เปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงิน 
ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส เป็นปัจจุบนั ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายและ
ส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ  รวมถึงสารสนเทศท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ฯ ว่าไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัและ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้อง
งบการเงินบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักดีว่าขอ้มูลของบริษทัฯ ดงักล่าวลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน
และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่
ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ส่วนงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนัก 
บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารท า
หน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน สถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอ
ทราบขอ้มูลบริษทั ไดท่ี้ โทร. 02-213-2514 โทรสาร. 02-287-2031 หรือท่ี   e-mail address :  admin@varo.thai.com 
 
5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี 
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 บทบำท หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ประสบการณ์  ความรู้ และความสามารถ ซ่ึงไดมี้ส่วน

ร่วมในการก าหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ ภารกิจ  เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ  ตลอดจนก ากบั
ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่กิจการและผูถื้อหุ้น โดยมีการทบทวนติดตามตรวจสอบการด าเนินการเป็นประจ า และเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการ
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า   ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัฯจึงมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัชั้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม
ภาระหนา้ท่ีดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความชดัเจน โปร่งใส มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งต่อบริษทัฯ ผูมี้
ส่วนไดเ้สียและสังคมส่วนรวม ซ่ึงทุกฝ่ายในบริษทัฯ จะตอ้งร่วมกนัดูแลรับผิดชอบและถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีพึงปฏิบติัตาม
อย่างจริงจงั ดว้ยการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
ทนัสมยั  

กรณีเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณายึดหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน  ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์  การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคญัของบริษทัฯ 
ไดด้ าเนินการไปตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ี ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก จึงได้มีการก าหนดและประเมินความเส่ียง
ของกิจการ  ให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย  มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและ
จดัการความเส่ียง มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยมีการก าหนดวาระชัดเจน 
ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อน
เขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาไม่น้อยกว่า  1 ชม.  และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

โดยในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง พิเศษอีก 2 คร้ัง (เน่ืองจากาถานการณ์
โควิด-19) โดยมีจ านวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกคร้ัง (ดูรายละเอียดในโครงสร้างการจดัการ หัวข้อ
รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ  นอกจากน้ียงัมีประชุมนอกรอบก่อนการมีประชุมจริง (Pre Board’s meeting) ทุก  ๆ คร้ัง 
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารอีกเป็นประจ าไม่นอ้ยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 
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 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกท่านมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ มีภาระ

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี ตามข้อบังคบัและตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา
โดยรวมถือว่าปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรท่ีจะมีการประเมินผล
การปฏิบติังานดว้ยตนเอง เพื่อให้มีการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
 ค่ำตอบแทน 

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ี คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ดงันั้น ในปีท่ีผ่านมาคณะอนุกรรมการไดพิ้จารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ 1 คร้ัง   แต่การพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น  จะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึง
ระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ใน (8.4) ขา้งตน้ 

 
 กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สมาคมบริษทัจดทะเบียน ฯ 
ไดจ้ดัขึ้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ๆ กรรมการ
นั้น ๆ จะไดรั้บการแนะน าลกัษณะธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจ ขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ี 
นอกจากน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารฯ ยงัไดมี้การรายงาน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง วางแผน การด าเนินงาน การ
พฒันา และสืบทอดงาน เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า 
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษทัฯ  มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  Social Responsibility : CSR) ด้วย
ความตระหนักและให้ความส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์พลงังานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เช่น ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ชุมชนโดยรอบ คู่คา้ หน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบติัให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ/หรือหลกัสากล รวมถึงต่อตา้นการคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ 

กำรก ำกับดูแลองค์กร : บริหารจดัการตามหลกัการธรรมาภิบาล  มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูล้งทุนและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนขององคก์ร 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงำน : บริษทัฯ มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังานท่ีชดัเจน 
และถือเป็นแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ น าระบบบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 มาใช ้จดัระบบภายในเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการ
ตรวจสอบ ตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินกิจการ ท า Environmental Impact Assessment (EIA)  การวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดีย่ิงๆ ขึ้น การเขา้ร่วมโครงการ
ต่าง ๆ กบัภาครัฐเพ่ืออนุรักษพ์ลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น อุตสาหกรรมสีเขียว ตาสับปะรด ฯลฯ 

กำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม :  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจใน
การปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม  

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน : บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรัปชัน่
ทุกรูปแบบ 

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม : บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลให้ค่าจา้งอยูใ่นระดบัที่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรม 
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จดัสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการแก่พนักงาน ให้ความส าคญักับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในการท างาน มีคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบั
ความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนักงาน จดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตรวจสุขาภาพ
ร่างกายเป็นประจ าทุกปี ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีท างาน  ติดตั้ งสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง สร้าง
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีความปลอดภยัส าหรับพนกังาน ผูม้าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้
ดา้นต่าง ๆ  การสันทนาการ เช่น Management Meeting & Training การแข่งขนัฟุตบอล กิจกรรมการท่องเท่ียววนัแรงงาน 
ท าบุญเล้ียงพระ-เล้ียงสังสรรค ์แจกรางวลังานปีใหม่ แจกของขวญัวนัเกิด 

ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และคู่ค้ำ : บริษทัฯ มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภยั เพื่อความ
พอใจสูงสุดของลูกคา้ รับข้อร้องเรียน ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อน าขอ้มูลมาแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนัก็มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินคา้ และบริการในลกัษณะเดียวกนัน้ี
จากคู่คา้โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ และคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยืน โดยไดรั้บรางวลัผลงานยอดเยี่ยมระดบั
ภูมิภาคจากลูกคา้ 
  กำรบริจำคเพือ่กำรกุศลต่ำงๆ : นอกจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการด าเนินธุรกิจ
ปกติ (in process) บริษทั ยงัไดด้ าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ (after process) ดว้ยการสนับสนุน/บริจาค
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ทรัพยร่์วมงานการกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกุศุล เช่น 
มอบของขวญัวนัเด็กแก่ชุมชนโดยรอบ บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย งานกฐิน 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 
กำรควบคุมภำยใน 

 นอกจากกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร จะบริหารงานและควบคุมภายในระดบัหน่ึงแลว้ บริษทัยงัมี
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีความเป็นอิสระรวม 3 ท่าน โดยมีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นบญัชีเป็นประธานกบัมีผูต้รวจสอบ
ภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบ ก ากบัดูแล โดยตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
สอบถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงเขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
ผูส้อบบญัชี เก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และความน่าเช่ือถือของงบการเงิน การบนัทึกบญัชีของฝ่ายต่าง ๆ  เอกสารส าคญั
ทางบญัชี ระบบภาษีอากร รายงานการเสียภาษี ภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ความเส่ียงท่ีเกิดจากการควบคุมภายใน-ลูกหน้ีการคา้  ระบบการ
ควบคุมภายในของแผนกต่าง ๆ ตวัเลขทางบญัชีท่ีมีความเช่ือมโยงกนั มาตรฐานบญัชีท่ีแกไ้ขใหม่ ฯลฯ  ซ่ึงผลการตรวจสอบ
จากสภาพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับท่ีดี เป็นท่ีน่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ) ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยไม่ปรากฏว่ามีผูบ้ริหารของบริษทัน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ จดัการโดยคณะ

กรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏิบติั ฝ่ายจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน 

รวมทั้งการระบุปัจจยัเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงดว้ยน้ี ช่วยให้ฝ่ายจดัการ

สามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้โดยรายละเอียดปัจจยัความ

เส่ียงไดมี้การระบุไวแ้ลว้ 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 
รำยกำรระหว่ำงกนั (ณ 31 ธันวำคม 2563)                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรำยกำร ควำมสัมพันธ์ มูลค่ำรำยกำร ยอดค้ำง 

บริษทั โลหการไทย 
จ ากดั  

บริษัทฯ เช่าอาคารพ้ืนท่ี 250 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้ ง
ส านักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 
และผูเ้ช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบก าหนดเมื่อแจ้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ
และเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปท่ีตกลงกนั แต่บริษทัฯ ได้รับ
การยกเวน้การเรียกเก็บค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ล ะ  41.89 ข อ งจ าน วน หุ้ น
ทั้งหมดของบริษทัฯ  

- - 

Mitsubishi Aluminum 
Co., Ltd.    

สัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
Agreement) ตั้งแต่วนัท่ี 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 
ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ   13.39 ของจ าน วน หุ้ น
ทั้งหมดของบริษทัฯ และเป็น
บ ริษั ท ใน ก ลุ่ ม  Mitsubishi 
Group ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทฯ 
รวมทั้งส้ินคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ล ะ  20.09 ข อ งจ าน วน หุ้ น
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

  

- ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalties)  
จ่ายเดือนละ 500,000 บาท   ต่อการส่งวิศวกร 2 คน มา
ประจ าท่ีบริษทัฯ (ยงัไม่รวมเงินเดือนและสวสัดิการอ่ืน ๆ) 
ตราบเท่าท่ียงัคงท างานท่ีบริษทัฯ  

3.00 - 

- ค่าสิทธิต่อเน่ือง (Running Royalty)  
จ่ายเป็นรายคร่ึงปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็น 
1) แผ่นอลูมิเนียมส าหรับระบายความร้อนชนิดใหม่ส าหรับ
สัญญาฉบบัน้ี (New Fin stock for heat exchangers) อยู่ท่ี 1- 
6% ของ Roll Margin โดยแปรผันตามปริมาณ ราคาขาย 
และประสิทธิผลของการผลิต (yield) ตลอดอายุสัญญา 5 ปี 
นบัจากมีการขายคร้ังแรก ยกเวน้สินคา้ชนิดหน่ึงท่ีจะเร่ิมนับ
จากวนัท่ี 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปีและจะจ่ายตามอตัรา
ขา้งตน้ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559  
2) แผ่นอลูมิเนียมส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดใหม่ส าหรับ
สัญญ าฉบับ น้ี  (New fin stock for air conditions) ต าม ท่ี
คู่สัญญาจะตกลงกนั แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin 
3) ผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่อ่ืน ๆส าหรับสัญญาฉบับน้ี (Other 
New products) (ถา้มี) ตามท่ีคู่สัญญาจะตกลงร่วมกนั แต่ไม่
เกิน 6% ของ Roll Margin 

0.25 0.25 

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

สัญญาการแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย (Exclusive Distribution 
Agreement) กับ บ ริษัท ใน กลุ่ ม  Mitsubishi Group โด ย
แต่งตั้ งให้  MALC-Thai Co., Ltd. เป็นผู ้จัดจ าหน่าย และ 
Thai-MC Co., Ltd. เป็นผู ้จัดจ าหน่ายช่วง เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยงัลูกค้าญี่ปุ่ น โดยมีเง่ือนไข
การคา้ทั่วไป คือ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม ตั้งแต่วนัท่ี 27 
มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 

-บริษทั MALC-Thai Co., Ltd. 
ถือหุ้นโดย บริษทัในกลุ่ม 
Mitsubishi Group โดยมี 
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd 
(ผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ) ใน
สัดส่วนร้อยละ 49.00 และมี
บริษทัอื่นในเครือถือหุ้นส่วนท่ี
เหลือ 
Mitsubishi Group คือ 

497.77 162.80 
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รายการระหว่างกนัขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใ้ห้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดงักล่าวแลว้ เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติทัว่ไป มีความสมเหตุสมผลของรายการ 
รวมถึงเป็นไปตามกลไกลตลาด ราคาตลาดเทียบเท่ากบัราคาท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป โดยปฏิบติัตามระเบียบ ผา่นขั้นตอน
การอนุมัติถูกต้อง และในอนาคตจะยงัคงมีอยู่ต่อไปตามความจ าเป็น ภายใตเ้ง่ือนไขการด าเนินตามปกติทางการคา้ โดยใช้
นโยบายซ้ือขายต่อรองกนัตามกลไกลตลาดและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ 

 ( ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ )  
 

Mitsubishi Corporation (ซ่ึง
เป็นผูถ้ือหุ้น Mitsubishi 
Corporation RTM Japan Ltd. 
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ใน
สัดส่วนร้อยละ 75.00 และมี
บริษทัอ่ืนในเครือถือหุ้นส่วน
ท่ีเหลือ 

นางนิดา   ชิตานนท ์  บริษทัฯ เช่าท่ีดินดา้นหนา้ของท่ีดินบริเวณโรงงานของบริษทั
ฯ รวมเน้ือท่ี 9 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ 
และเป็นท่ีจอดรถ อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท และผูเ้ช่ามี
สิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบก าหนดโดยจะตอ้งแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปท่ีตกลงกนั แต่บริษทัฯ ไดรั้บการยกเวน้การ
เรียกเก็บค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

มารดาของนาย สหสีห์  ชิตา
นนท์  ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษัท โดยกลุ่ม
ของนางชิดา ชิตานนท์ ถือหุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.91 
ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดของ
บริษทัฯ 

- - 

บริษทั นิติคาสต้ิง จ ากดั  บริษทัฯ ว่าจ้างผลิตงานเหล็ก ให้ผลิตวสัดุใช้ส้ินเปลืองท่ี
จ าเป็น ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปท่ีตกลงกนั เทียบเคียงราคาตลาด 

มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ 
ได้แก่  นายสันชัย ชัยเฉนียน 
น า ยส ห สี ห์   ชิ ต าน น ท์ .         
รท.กมลนัย  ชัยเฉนียน และ 
นางสรณีย ์ดีพนัธ์ุพงษ ์

0.02 - 

ซ้ืออลูมิเนียม (เศษ) ท่ีไม่ใชแ้ลว้ จากบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตาม
การด าเนิน ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 
เทียบเคียงราคาตลาด 

0.15 0.08 

บริษทั ไทยรีฟริเจอเรชัน่ 
คอมโพเนน้ท ์จ ากดั  

บริษทัฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ
ปกติและเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

กรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ 
นายสันชยั ชยัเฉนียน 

0.4 - 

บริษทัฯ ซ้ืออลูมิเนียม (เศษ) ท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงเป็นไปตามการ
ด าเนินธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปเทียบเคียง
ราคาตลาด 

8.6 0.34 
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ส่วนที่ 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
13. ข้อมูลกำรเงินทีส่ ำคญั 
 รอบบญัชีของบริษทัเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม และ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 
(ก)  สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี 

ปี 2559 – 2563 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
5419 แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รายงานการสอบบญัชีประจ าปี สรุปไดด้งัน้ี   

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ งบกระแส
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2563 ผลการด า เนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  
(ข)  ข้อมูลจำกงบกำรเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ( ตามตารางท่ี 13/1 ) 
งบก าไรขาดทนุรวมของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ( ตามตารางท่ี 13/2 ) 
งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั ( ตามตารางท่ี 13/3 ) 
 

 (ค)  อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ( ตำมเอกสำรแนบ 13/4 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 13/1 : งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 2563 อตัรา 2562 อตัรา 2561 อตัรา 

% % %

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6,335,929.56 0.38 5,158,933.14 0.30 3,448,476.00 0.18

เงนิลงทนุในหลักทรัพย์เพือ่คา้

ลกูหนีก้ารคา้

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 162,803,031.82 9.87 162,926,745.24 9.47 223,180,623.94 11.83

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน - สทุธิ 124,126,694.49 7.52 147,186,442.07 8.55 73,187,495.67 3.88

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 286,929,726.31 17.39 310,113,187.31 18.02 296,368,119.61 15.71

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 499,914,938.08 30.30 467,744,512.69 27.19 682,871,497.54 36.20

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่

ภาษีซือ้รอเรียกคนื 37,293,308.12 2.26 35,569,177.81 2.07 43,448,404.55 2.30

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอเรียกคนื 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สนิทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อืน่ ๆ 10,913,238.77 0.66 9,941,487.55 0.58 9,543,552.82 0.51

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 841,387,140.84 51.00 828,527,298.50 48.15 1,035,680,050.52 54.90

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 804,216,893.17 48.75 885,842,280.72 51.49 827,861,266.46 43.89

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่

คา่ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิรอตัดบญัชี

เงนิมัดจ าคา่ซือ้เครือ่งจักร 0.00 0.00 49,999.40 0.00 16,595,208.00 0.88

สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 2,585,262.71 0.16 3,360,537.37 0.20 4,090,490.42 0.22

สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัชี 608,010.98 0.04 1,636,441.46 0.10 1,131,624.77 0.06

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 909,500.00 0.06 1,159,500.00 0.07 1,059,500.00 0.06

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 808,319,666.86 49.00 892,048,758.95 51.85 850,738,089.65 45.10

รวมสนิทรพัย์ 1,649,706,807.70 100.00 1,720,576,057.45 100.00 1,886,418,140.17 100.00

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิหมุนเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 91,432,932.92 5.54 33,243,813.60 1.93 82,743,908.89 4.39

เจา้หนีท้รัสตร์ีซทีส์ 434,846,505.93 26.36 462,983,647.05 26.91 563,429,109.39 29.87

เจา้หนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน

เจา้หนีก้ารคา้

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 584,006.78 0.04 851,919.53 0.05 3,485,395.93 0.18

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน 99,218,459.89 6.01 36,739,502.47 2.14 85,989,834.90 4.56

รวมเจา้หนีก้ารคา้ 99,802,466.67 6.05 37,591,422.00 2.18 89,475,230.83 4.74

เจา้หนีอ้ ืน่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน 0.00 0.00 0.00

บรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกัน 0.00 0.00 0.00

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 33,540,000.00 2.03 25,880,000.00 1.50 4,940,000.00 0.26

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 11,010,097.11 0.67 14,035,393.95 0.82 14,062,947.65 0.75

คา่ซอ่มแซมเครือ่งจักรทีเ่สยีหายจากไฟไหมค้า้งจา่ย

อืน่ๆ 17,393,018.61 1.05 8,567,929.93 0.50 11,297,299.51 0.60

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 688,025,021.24 41.71 582,302,206.53 33.84 765,948,496.27 40.60

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน

เงนิกูย้ ืมระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 154,468,000.00 9.36 188,008,000.00 10.93 11,780,000.00 0.62

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ-สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 0.00 0.00 0.00

รายไดจ้ากโครงการรัฐบาลรอตัดบญัชี 2,304,414.85 0.14 2,717,359.45 0.16 2,251,940.02 0.12

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 28,321,562.92 1.72 34,170,716.92 1.99 29,249,205.92 1.55

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบญัชี 0.00 0.00 0.00

รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 185,093,977.77 11.22 224,896,076.37 13.07 43,281,145.94 2.29

รวมหนีส้นิ 873,118,999.01 52.93 807,198,282.90 46.91 809,229,642.21 42.90

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 30.28 499,510,614.96 29.03 499,510,614.96 26.48

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 374,400,000.00 22.69 374,400,000.00 21.76 374,400,000.00 19.85

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 50,000,000.00 3.03 50,000,000.00 2.91 50,000,000.00 2.65

ยังไม่ไดจั้ดสรร -147,322,806.27 -8.93 -10,532,840.41 -0.61 153,277,882.53 8.13

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 776,587,808.69 47.07 913,377,774.55 53.09 1,077,188,497.49 57.10

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,649,706,807.70 100.00 1,720,576,057.45 100.00 1,886,418,139.70 100.00  
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ตำรำงท่ี 13/2 : งบก ำไรขำดทุน  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 
ตารางสรุปงบการเงนิ 2563 อตัรา 2562 อตัรา 2561 อตัรา 

บาท % บาท % บาท %

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,020,356,936 97.53 1,569,203,917 97.83 1,796,470,156 97.36

รายไดอ้ืน่

ก าไรจากตราสารอนุพันธท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีไ่ดรั้บลดหย่อน

เงนิชดเชยเครือ่งจักรทีเ่สยีหายจากไฟไหม ้

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

ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ 0.00 34,222              0.00 239,998            0.01

ก าไรจากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้ในโภคภัณฑ์ 0.00 0.00 44,437,388       2.41

อืน่ๆ 6,942,874 0.66 4,072,989 0.25 3,974,331 0.22

รวมรายได้ 1,046,216,392 100.00 1,603,929,529 100.00 1,845,121,873 100.00

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขาย 1,095,847,180 104.74 1,638,692,982 102.17 1,711,867,342 92.78

คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื ( โอนกลับ ) 0.00 0.00 0.00

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 18,509,738 1.77 26,034,970 1.62 19,570,327 1.06

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 49,304,117 4.71 70,141,671 4.37 65,230,827 3.54

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 0.00 0.00 0.00

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 82,565              0.00

ขาดทนุจากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้ในโภคภัณฑ์ 0.00

ขาดทนุจากการปรับมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพันธ์ 6,090,676 0.58

รวมคา่ใชจ้า่ย 1,169,751,711 111.81 1,734,869,624 108.16 1,796,751,061 97.38

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล (123,535,319) -11.81 (130,940,095) -8.16 48,370,812 2.62

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (13,995,797) -1.34 (18,942,901) -1.18 20,818,595 1.13

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล (137,531,116) -13.15 (149,882,996) -9.34 27,552,218 1.49

(รายได)้/คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (674,514) -0.06 1,014,980 0.06 (40,754) 0.00

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (138,205,630) -13.21 (148,868,016) -9.28 27,592,972 1.50

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี

ก าไรจากการประมาณการ

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

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (136,789,965) (146,827,363) 27,592,972

ก าไรสทุธิ (1.38) (1.49) 0.28
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ตำรำงท่ี 13/3 : งบกระแสเงินสด  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
D D D

งบกระแสเงนิสด 2563 2562 2561

บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี (137,531,116) (149,882,996) 27,552,218

รายการปรับกระทบก าไรสทุธกิ่อนภาษีเป็นเงนิสดรับ(จา่ย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน :-

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 99,526,986 104,101,493 102,507,392

คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู 

คา่เผือ่การลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื ( โอนกลับ ) 2,264,932 (14,658,264) 11,797,241

ตัดจ าหน่ายเครือ่งจักร อุปกรณ์ 1,697,960.00        247,749.00           

ตัดจ าหน่ายภเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 67,137.00             

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายเครือ่งจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ 588,693 (34,222) (239,998)

(ก าไร) ขาดทนุ จากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน

(ก าไร) ขาดทนุ จากอัตราแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ (8,178,071) (470,702) (7,372,808)

(ก าไร) ขาดทนุ จากตราสารอนุพันธท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ

(ก าไร) ขาดทนุ จากสัญญาแลกเปลีย่นราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีย่ังไม่เกดิขึน้จรงิ

(ก าไร) ขาดทนุ จากการปรับมูลคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพันธ์ 6,090,676

รายไดจ้ากเงนิอุดหนุนรัฐบาล (412,944) (339,445) (251,972)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 13,995,797 18,942,900 20,818,595

ดอกเบีย้ตัดจ าหน่ายตามสัญญาเชา่การเงนิ

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 4,253,549 10,351,978 3,149,271

ก าไรจาการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ด าเนนิงาน (19,401,498) (30,224,161) 158,207,688

สนิทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพิม่ข ึน้)

ลกูหนีก้ารคา้ 22,868,603 (13,950,669) 14,972,343

สนิคา้คงเหลอื (38,089,701) 224,995,400 (43,541,971)

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ (2,695,881) 7,448,646 (25,703,682)

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 250,000 (100,000)

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนีก้ารคา้ 57,746,195 (53,363,829) (7,142,233)

เจา้หนีอ้ ืน่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

เจา้หนีค้า่ซือ้เครือ่งและอุปกรณ์โรงงาน

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 6,455,488 (6,450,446) (13,788,091)

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ (8,333,121) (2,074,786) (1,329,060)

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 18,800,085 126,280,155 81,674,994

จา่ยดอกเบีย้ (14,244,245) (19,433,629) (20,492,767)

จา่ยภาษีเงนิได ้ (34,492) (827)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 4,555,840 106,812,034 61,181,400

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิมัดจ าคา่ซือ้เครือ่งจักรลดลง(เพิม่ข ึน้) 50,000 16,545,208 14,805,008

ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ (12,959,255) (155,436,217) (67,480,329)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายเครือ่งจักรและยานพาหนะ 958,878                109,296                240,000                

ซือ้สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (353,875) (554,500) (138,500)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน

เงนิสดรับจากเงนิอุดหนุนรัฐบาล

เงนิสดสทุธใิชไ้ปจากกจิกรรมลงทนุ (12,304,252) (139,336,213) (52,573,821)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) 58,189,119 (49,500,095) 74,149,456

เจา้หนีท้รัสตร์ีซทีสเ์พิม่ข ึน้(ลดลง) (23,383,710) (96,466,334) (35,903,982)

ช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว (25,880,000) (19,425,000) (28,080,000)

เงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะยาว -                       216,593,000         

ช าระคนืหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ

เงนิปันผลจา่ย -                       -16,966,936 -19,961,329

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ 8,925,409 34,234,635 (9,795,855)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้(ลดลง)สทุธิ 1,176,997 1,710,457 (1,188,276)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 5,158,933 3,448,476 4,636,752

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

ขอ้มูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 

รายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด 

ซือ้เครือ่งจักรและอุปกรณ์ซึง่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ 1,706,422 2,345,022 3,572,144

ยานพาหนะทีไ่ดม้าภายใตส้ัญญาเชา่การเงนิ

การจา่ยหุน้ปันผล

เงนิปันผลคา้งจา่ย -                       16,425.00             19,096.00             

โอนเงนิมัดจ าเป็นเครือ่งจักรและอุปกรณ์  
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(ค)  อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ  
 
ตำรำงท่ี 13/4 
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 2563 2562 2561

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.223 1.423 1.352

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เทา่ 0.43 0.54 0.39

อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ 0.01 0.16 0.08

อัตราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 3.40 5.15 5.88

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 106 70 61

อัตราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้เฉลีย่ เทา่ 14.31 18.71 19.34

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 25.15                     19.24                     18.61                  

อัตราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เทา่ 2.12 2.84 2.55

ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 170.04                   126.70                   141.35                

Cash Cycle วนั 39.06-                     37.56-                     61.56-                  

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อัตราก าไรขัน้ตน้ % -7.40% -4.43% 4.71%

อัตราสว่นก าไรจากการด าเนนิงาน % -14.04% -10.56% -0.01%

อัตราก าไรอืน่ % 0.66% 0.25% 0.21%

อัตราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร % -3.69% -81.57% 126.48%

อัตราก าไรสทุธิ % -13.21% -9.28% 1.50%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % -16.36% -14.96% 2.57%

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % -8.20% -8.25% 1.46%

อัตราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % -5.14% -6.00% 15.00%

อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ เทา่ 0.62 0.89 0.98

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ เทา่ 1.12 0.88 0.75

อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 0.53 4.27 6.28

อัตราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพัน เทา่ 0.34 0.62 0.70

อัตราสว่นการจา่ยเงนิปันผล % 0.00% -11.40% 72.34%

EBITDA % -2.29% -1.67% 8.18%  
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14. กำรวเิครำะห์ และ ค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 
 
 

 ในปี 2563 บริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการจ าหน่ายอลูมิเนียมชนิดมว้น  (Roll Product) อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กลุ่ม Finstock & 
Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product 96.05% 
ของยอดขายทั้งหมด และเพ่ิมขึ้น 5.67% เม่ือเทียบกับปี 2562 ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น  (Sheet Product) มีสัดส่วนของ
ปริมาณการขายในปี 2563 เพียง 3.95% ของปริมาณขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนหนา้ 56.59% 
 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 นั้น บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลงัหักภาษีอยู่ท่ี 138.21 ลา้นบาท ยอดขายอยู่ท่ี 
1,020.35 ลา้นบาท ลดลง 34.97% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัเป็นผลจากสถานการณ์โควิด 19  ส าหรับเปอร์เซ็นต์ตน้ทุนขาย
ต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นจาก 104.4% มาอยู่ท่ี 107.4% ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนเน่ืองจากการผลิตและขายในระดบัต ่า ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารลดลง 28.3 ลา้นบาท จาก 96.17 อยู่ท่ี 67.81 ลา้นบาท เน่ืองจากตน้ทุนลดลงในช่วงโควิดระบาด ดอกเบ้ียลดลงจาก 
18.94 มาอยูท่ี่ 13.96 ลา้นบาท รายไดอ้ื่น 6.94 ลา้นบาท มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 12.83 ลา้นบาท  
 โดยสรุปในปี 2563 น้ี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 138.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ -13.21 โดยเท่ากบั -1.38 บาทต่อหุ้น  
และมีขาดทุนก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี บวกดว้ยค่าเส่ือมราคาตดัจ่าย (EBITDA) เท่ากบัร้อยละ -2.29 ของรายได ้เพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ -1.67 
 ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 1,649.71ลา้นบาท ลดลง 70.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2562 สินทรัพย์
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 828.53 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 841.39 ลา้นบาท  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นในหมวดสินคา้คงเหลือ จาก 
467.74 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 499.91 ลา้นบาท จากการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของธุรกิจส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลดลง
เล็กน้อยจาก 310.11 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 286.93 ลา้นบาท สินทรัพยถ์าวรลดลงจาก 885.84 มาอยู่ท่ี 804.22 ลา้นบาท สาเหตุจาก
ไม่มีการลงทุนจ านวนมากและติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้นจาก 45.51 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี 48.21 ลา้น
บาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีรอเรียกคืน ทางดา้นหน้ีสินโดยรวมนั้นอยูท่ี่ 873.12 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น จาก 807.20 ลา้นบาท เพื่อรองรับ
ปริมาณธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้นส่งผลให้หน้ีสินหมุนเวียน (การกูย้ืมเงินระยะส้ันรวมส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 
ปี) เพ่ิมขึ้นจาก 582.30 ลา้นบาท มาอยูท่ี่ 688.03 ลา้นบาท ในขณะท่ียอดคงคา้งเงินกูร้ะยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ี
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) ลดลงเหลือ 154.47 ลา้นบาท จาก 188.01 ลา้นบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 224.89 ลา้น
บาท มาอยู่ท่ี 185.09 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับเคร่ืองจกัร ส ารองผลประโยชน์พนักงานลดลงจาก 
34.17 มาอยู่ท่ี 28.32 ลา้นบาท ส าหรับส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 913.38 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 776.59 ลา้นบาท สาเหตุจากยงั
ขาดทุนต่อเน่ือง และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรติดลบเพ่ิมขึ้นจาก 10.53 ลา้นบาท มาอยูท่ี่ติดลบ 147.32 ลา้นบาท 
 ส าหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องตึงตวัขึ้นเล็กน้อย โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.42 มาอยู่ท่ี 
1.22  สัดส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 0.88 มาอยูท่ี่ 1.12 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรมี
ตวัเลขเป็นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ท่ี -13.21 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน และต่อสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี -16.36% และ     
-8.20% ตามล าดบั 
 ในปี 2563 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4.56 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ปในการลงทุน 12.30 
ลา้นบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 8.93 ลา้นบาท เงินสดสุทธิประจ างวดลดลง 1.17 ลา้นบาท ระยะเวลาการเก็บหน้ี
เฉล่ีย 106 วนั เพ่ิมขึ้นจาก 70 วนั อตัราเวลาการช าระหน้ีเพ่ิมขึ้นจาก 127 วนั อยูท่ี่ 170 วนั 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

“ บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 

2. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายการทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให้ นายสหสีห์  ชิตานนท ์เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายสหสีห์  ชิตานนท ์ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ ” 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือช่ือ 
 

 

1.  นางสรณีย ์ ดีพนัธ์ุพงษ ์

 

 

ประธานคณะกรรมการ 
 

 

..................................... 
 

2.  นายสหสีห์  ชิตานนท ์

 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

..................................... 

   

 

 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง 

 

ลำยมือช่ือ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ นายสหสีห์  ชิตานนท ์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

 

..................................... 
 

  



เอกสารแนบ 1
  บริษทั วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) แบบ 56 - 1

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั

สดัสว่นการ ความสมัพนัธท์าง

ถอืหุน้ใน ครอบครวัระหวา่ง ชือ่หนว่ยงาน/

บรษิทั (%) กรรมการและ บรษิทั/

ผูบ้รหิาร ประเภทธุรกจิ

1* นางสรณีย ์ ดพัีนธุพ์งษ์ 
a ประธานกรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจ 67  ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลย ีประเทศอังกฤษ ** 4.59 ภรรยาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2543-ปัจจบุัน  เลขานุการคณะกรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย  หลักสตูร Corporate Secretary Development 

รุน่ที ่15
2551-ปัจจบุัน  กรรมการ / เลขานุการบรษัิท  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน่ 81/2009
2563-ปัจจบุัน  ประธานกรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจ  บมจ. วโรปกรณ์

2 นายไชยยง   ดพัีนธุพ์งษ์ 
b รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 73  ปรญิญาโทวศิวกรรมไฟฟ้า I.I.T. Chicago ประเทศสหรัฐอเมรกิา  ** 4.59  สามปีระธานกรรมการ  2539-2540  ผูจั้ดการโรงงาน / ผูจั้ดการฝ่ายผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

 2540-2545  ผูจั้ดการโรงงาน  บมจ. วโรปกรณ์

 2545-2558  ผูอ้ านวนการฝ่ายปฏบิัตกิาร  บมจ. วโรปกรณ์

 2551-ปัจจบุัน  รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปัจจบุัน  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ. วโรปกรณ์

3* นายสหสหี ์ ชติานนท ์ กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ / 57  ปรญิญาโท MBA Eastern Michigan University 0.17          ลกูพีล่กูนอ้งประธานกรรมการ 2539-ปัจจบุัน  กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

ผูอ้ านวยการสายบรหิารและสนับสนุน  ปรญิญาตรคีณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ ม.เกษตรศาสตร์ 2541-2543  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Certification Program (DCP) ปี 2003
2544-ปัจจบุัน  ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารและการเงนิ  บมจ. วโรปกรณ์

2551-ปัจจบุัน  กรรมการผูจั้ดการ / กรรมการผูม้อี านาจ  บมจ. วโรปกรณ์

4 นางทรงศริ ิ สนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 86  ปรญิญาตร ีสาขาบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ - - 2542-ปัจจบุัน  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) ปี 2003

5 นายมาโมร ุ คโูบตา้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 78  ปรญิญาตรทีางดา้นนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัย เค.โอ. ประเทศญีปุ่่ น ** 0.47 - 2538-ปัจจบุัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. วโรปกรณ์

6 นายสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรัพย์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 58  ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเอสเส็กซ,์ United Kingdom - - 2558-ปัจจบุัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 90/2554

7 นายปิตพิงษ์ พศิาลบตุร 
c กรรมการอสิระ 56 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ University of Hartford สหรัฐอเมรกิา  - - 2562-ปัจจบุัน กรรมการอสิระ  บมจ. วโรปกรณ์

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลักสตูร Successful 

Formulation & Execution of Strategy, Director Certification Program,

การบรหิารการจัดการดา้นความมัง่คงขัน้สงู, การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สมาคมวทิยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชปูถัมภ์

8 นายจริวฒุ ิ จัยวฒัน์ กรรมการ 64 ปรญิญาโท วศิวกรรมการจัดการ (Engineering Management) 0.89          ลกูพีล่กูนอ้งประธานกรรมการ 2558-ปัจจบุัน  กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล (Mechanical Engineering)  Rensselaer 

Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.

a
 นางสรณีย ์ดพัีนธุพ์งษ์ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่าออกมผีลวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563   

b
 นายไชยยงค ์ดพัีนธุพ์งษ์ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่าออกมผีลวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563
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* กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองปัจจบุัน  ** นับรวมหุน้ของคูส่มรส   ล าดับ 1 -11 กรรมการบรษัิทฯ  ล าดับ 1 - 3, 12-15 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก  ล าดับ 16 - 24 เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารประจ าโรงงาน   *** ไดรั้บแตง่ตัง้ 13 ม.ีค 2563    **** เขา้ปฏบิัตหินา้ที ่20 ต.ค.2563

ชือ่-สกลุ / ต าแหนง่

อายุ

คณุวุฒทิางการศกึษา

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ชว่งเวลา ต าแหนง่
(ปี)

c  
นายปิตพิงษ์ พศิาลบตุร ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการอสิระเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 แทน นายสจุติ ์หวัง่หล ีทีล่าออก 

                                                                        d 
นายโยชนิาโอะ โตโยดะ ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563 แทน นายทาคาช ิยาตาเบ ้ทีล่าออกก

e
 นายเอะซโึอะ  ยามามรูะ เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 แทน นายโทชอิาก ิ ซาซาก ิทีล่าออก   

                                                                                                f 
นายปราโมทย ์หาญสกลุ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบรษัิทเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ดพัีนธุพ์งษ์

 (ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจควบคมุทกุทา่นไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิกฏหมายทางอาญา การถูกพพิากษาวา่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถูกพทัิกษ์ทรัพยใ์นระยะ 10 ปี ทีผ่า่นมา)  ………………..รับรองความถกูต้อง



เอกสารแนบ 1
  บริษทั วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) แบบ 56 - 1

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั

สดัสว่นการ ความสมัพนัธท์าง

ถอืหุน้ใน ครอบครวัระหวา่ง ชือ่หนว่ยงาน/

บรษิทั (%) กรรมการและ บรษิทั/

ผูบ้รหิาร ประเภทธุรกจิ

9 ร.ท.กมลนัย  ชัยเฉนียน กรรมการ 64  ปรญิญา MBA Cornell University / ปรญิญาตรทีางดา้นวศิวเคม ีมหาวทิยาลัยนวิแฮมเชยีร์           0.72 ลกูพีล่กูนอ้งประธานกรรมการ 2539-ปัจจบุัน กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

 การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  หลักสตูร Director 

Certification Projram (DCP), Director Accreditation Projram (DAP) ปี 2003

10 นายโยชนิาโอะ โตโยดะ 
d กรรมการ 61  Mechanical Engineering Dept. Eaculty of Engineering of Shiruoka University  - - 2563-ปัจจบุัน กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

11 นายเอะซโึอะ  ยามามรูะ 
e กรรมการ 53 Hokkaido University, Faculty of Economics and Business  - - 2563-ปัจจบุัน กรรมการ  บมจ. วโรปกรณ์

12 นายปราโมทย ์ หาญสกลุ 
f ผูอ้ านวยการฝ่ายนติกิรรม สายนติกิรรม 63  ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง  - 2537-2545 นติกิร  บมจ. วโรปกรณ์

2545-2550 รองผูอ้ านวยการฝ่านนติกิรรม  บมจ. วโรปกรณ์

2550-ปัจจบุัน ผูอ้ านวยการฝ่านนติกิรรม  บมจ. วโรปกรณ์

13 น.ส.วาสนา  สขุสายันต์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ีสายบัญชี 51 ปรญิาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง / ปรญิญาตร ีสาขาบัญชี - - 2554-2560 ผูจั้ดการฝ่ายบัญชี  บมจ. วโรปกรณ์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 2561-ปัจจบุัน ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ีสายบัญช ี  บมจ. วโรปกรณ์

14 น.ส.กัญญภัทร ดพัีนธุพ์งษ์ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสายการตลาดและสนับสนุน *** 38 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมสาสตร ์(ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 0.27          บตุรประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 2558-2560 วศิวกรอาวโุส  บมจ. วโรปกรณ์

Master of Seience in Indutrial Engineering, University of Pittsburgh /  2561-2563 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรม สายโรงงาน  บมจ. วโรปกรณ์

2563 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการสายการตลาดและสนับสนุน  บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปัจจบุัน ผูอ้ านวยการสายการตลาดและสนับสนุน  บมจ. วโรปกรณ์

15 นายฐตวรรษ  จันทรศ์รี ผูจั้ดการโรงงาน **** 57 ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมบัณฑติ (Bachelor of Science in Industrial Education) - 2544-2548 ผูจั้ดการฝ่ายผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล(Mechanical Engineering) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 2563-ปัจจบุัน ผูจั้ดการโรงงาน  บมจ. วโรปกรณ์

M.B.A. B.Sc.in Ind Ed. (Mechanical Engineering) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

16 นายเกษม  กศุลศริคิณุ ผช.ผูจั้ดการโรงงาน*** 45 ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรอ์ตุสาหกรรม สาขาอเิลคทรอนคิและคอมพวิเตอร์ - - 2547 หัวหนา้ฝ่ายวางแผน  บมจ. วโรปกรณ์

ดา้นวางแผน คณุภาพและเทคโนโลยกีารผลติ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบัง 2548 วศิวกรฝ่ายผลติ / วศิวกรฝ่ายเทคโนโลยกีารผลติ บมจ. วโรปกรณ์

สายโรงงาน 2550-2552 รักษาการผูจั้ดการฝ่ายวางแผนการผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

2552-2560 ผูจั้ดการฝ่ายวางแผนการผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

2559-2561 ผูช้ว่ยผูจั้ดการโรงงาน  บมจ. วโรปกรณ์

2561-2562
ผช.ผอ.ดา้นวางแผนและประกันคณุภาพ/งาน

บรหิารจัดการตน้ทนุ
 บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปัจจบุัน
ผช.ผูจั้ดการโรงงานดา้นวางแผน คณุภาพและ

เทคโนโลยกีารผลติ
 บมจ. วโรปกรณ์

a
 นางสรณีย ์ดพัีนธุพ์งษ์ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่าออกมผีลวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563   

b
 นายไชยยงค ์ดพัีนธุพ์งษ์ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่าออกมผีลวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563

หน้า 44

c  
นายปิตพิงษ์ พศิาลบตุร ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการอสิระเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 แทน นายสจุติ ์หวัง่หล ีทีล่าออก 

                                                                        d 
นายโยชนิาโอะ โตโยดะ ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563 แทน นายทาคาช ิยาตาเบ ้ทีล่าออกก

* กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองปัจจบุัน  ** นับรวมหุน้ของคูส่มรส   ล าดับ 1 -11 กรรมการบรษัิทฯ  ล าดับ 1 - 3, 12-15 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก  ล าดับ 16 - 24 เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารประจ าโรงงาน   *** ไดรั้บแตง่ตัง้ 13 ม.ีค 2563    **** เขา้ปฏบิัตหินา้ที ่20 ต.ค.2563

ชือ่-สกลุ / ต าแหนง่ คณุวุฒทิางการศกึษา

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ชว่งเวลา ต าแหนง่
(ปี)

อายุ

e
 นายเอะซโึอะ  ยามามรูะ เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 แทน นายโทชอิาก ิ ซาซาก ิทีล่าออก   

                                                                                                f 
นายปราโมทย ์หาญสกลุ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบรษัิทเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ดพัีนธุพ์งษ์

 (ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจควบคมุทกุทา่นไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิกฏหมายทางอาญา การถูกพพิากษาวา่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถูกพทัิกษ์ทรัพยใ์นระยะ 10 ปี ทีผ่า่นมา)  ………………..รับรองความถกูต้อง



เอกสารแนบ 1
  บริษทั วโรปกรณ์ จ ากัด (มหาชน) แบบ 56 - 1

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิทั

สดัสว่นการ ความสมัพนัธท์าง

ถอืหุน้ใน ครอบครวัระหวา่ง ชือ่หนว่ยงาน/

บรษิทั (%) กรรมการและ บรษิทั/

ผูบ้รหิาร ประเภทธุรกจิ

17 นายประจวบ  เลอืดไทย ผูช้ว่ยผูจั้ดการโรงงานดา้นการผลติและวศิวกรรม 54  วศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ สาขาเครือ่งกล ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ - - 2544-2546 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายเทคนคิการผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

สายโรงงาน ***  2546-2559 ผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม  บมจ. วโรปกรณ์

2559-2563 ทีป่รกึษาฝ่ายวศิวกรรม  บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปัจจบุัน ผช.ผูจั้ดการโรงงานดา้นการผลติและวศิวกรรม  บมจ. วโรปกรณ์

18 นายคาซฮูโิร  อโินะอเุอะ ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิอาวโุส สายโรงงาน 53  Bachelor of Engineering (Chemical  Engineering). Kagoshima University, Japan -  - 2542-2546 ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิ  บมจ. วโรปกรณ์

2559-ปัจจบุัน ทีป่รกึษาดา้นเทคนคิอาวโุส  บมจ. วโรปกรณ์

19 น.ส.ประภา พศิทุธธิาดา ผูจั้ดการจัดซือ้ สายบรหิารและสนับสนุน 49
 ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี/ ปรญิญาตร ี

วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอาหาร (กว.เครือ่งกล)
-  - 2552-ปัจจบุัน ผูจั้ดการ/ฝ่ายจัดซือ้  บมจ. วโรปกรณ์

20 นายนวพล  สงิหน์ลิ รักษาการผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม 44 ปรญิญาตรวีศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง มหาวทิยาลัยศรปีทมุ - - 2561-2563 รักษาการผูจั้ดการฝ่ายบ ารงุรักษา  บมจ. วโรปกรณ์

สายโรงงาน *** 2563-ปัจจบุัน รักษาการผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม  บมจ. วโรปกรณ์

21 นายอาณัฐ  จัมปานันท์ ผูจั้ดการฝ่ายผลติ 2 41 ปรญิญาตรวีศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ - - 2552-2554 วศิวกรผลติและเทคโนโลยกีารผลติ  บมจ. วโรปกรณ์

สายโรงงาน *** 2554-2555 Supervisor  2  บมจ. วโรปกรณ์

2555-2560 ผช.ผจก.ฝ่ายผลติ 1  บมจ. วโรปกรณ์

2561-2563 ผจก.ฝ่ายผลติ 1  บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปัจจบุัน ผจก.ฝ่ายผลติ 2  บมจ. วโรปกรณ์

22 นายสมเกยีรต ิ ขนุพทัิกษ์ ผูจั้ดการฝ่ายผลติ 3 41 ปรญิญาตรวีศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี - - 2552 วศิวกร / Supervisor 4  บมจ. วโรปกรณ์

สายโรงงาน *** 2553-2554 Supervisor4 / รักษาการผช.ผจก.ฝ่ายผลติ 2  บมจ. วโรปกรณ์

2554-2560 ผช.ผจก.ฝ่ายผลติ 2, 3  บมจ. วโรปกรณ์

2561-2563 ผจก.ฝ่ายผลติ 2  บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปัจจบุัน ผจก.ฝ่ายผลติ 3  บมจ. วโรปกรณ์

23 นางสาวรัศม ี นนทศ์ริิ ผูจั้ดการฝ่ายกลยทุธจัดหาและโลจสิตกิส์ 37 ปรญิญาตรมีนุษยศาสตร ์ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยรามค าแหง -  - 2559-2560 Sales Co-ordinator  บมจ. วโรปกรณ์

สายบรหิารและสนับสนุน ปรญิญาโท Master of Science in Supply Chain Management มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 2560 ผช.ผจก.ฝ่ายกลยทุธจัดหาและโลจสิตกิส์  บมจ. วโรปกรณ์

2561 ผจก.ฝ่ายกลยทุธจัดหาและโลจสิตกิส ์  บมจ. วโรปกรณ์

24 นางสาวลภัสรดา  สายค า ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 44 ปรญิญาตร ีการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง -  - 2562-2563 ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล  บมจ. วโรปกรณ์

สายบรหิารและการเงนิ 2563-ปัจจบุัน ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  บมจ. วโรปกรณ์

a
 นางสรณีย ์ดพัีนธุพ์งษ์ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานกรรมการเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่าออกมผีลวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563   

b
 นายไชยยงค ์ดพัีนธุพ์งษ์ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่าออกมผีลวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563

หน้า 45

 ………………..รับรองความถกูต้อง (ผูบ้รหิาร/ผูม้อี านาจควบคมุทกุทา่นไมเ่คยมปีระวตักิารกระท าผดิกฏหมายทางอาญา การถูกพพิากษาวา่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืถูกพทัิกษ์ทรัพยใ์นระยะ 10 ปี ทีผ่า่นมา)

ชือ่-สกลุ / ต าแหนง่

* กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทตามทีก่ าหนดในหนังสอืรับรองปัจจบุัน  ** นับรวมหุน้ของคูส่มรส   ล าดับ 1 -11 กรรมการบรษัิทฯ  ล าดับ 1 - 3, 12-15 ผูบ้รหิาร 4 รายแรก  ล าดับ 16 - 24 เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารประจ าโรงงาน   *** ไดรั้บแตง่ตัง้ 13 ม.ีค 2563    **** เขา้ปฏบิัตหินา้ที ่20 ต.ค.2563

(ปี)

c  
นายปิตพิงษ์ พศิาลบตุร ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการอสิระเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 แทน นายสจุติ ์หวัง่หล ีทีล่าออก 

                                                                        d 
นายโยชนิาโอะ โตโยดะ ไดรั้บแตง่ตัง้เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2563 แทน นายทาคาช ิยาตาเบ ้ทีล่าออกก

e
 นายเอะซโึอะ  ยามามรูะ เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 แทน นายโทชอิาก ิ ซาซาก ิทีล่าออก   

                                                                                                f 
นายปราโมทย ์หาญสกลุ ไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบรษัิทเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ดพัีนธุพ์งษ์

อายุ

คณุวุฒทิางการศกึษา

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ชว่งเวลา ต าแหนง่



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

 หน้า 46   
 

เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 
 

-ไม่มี - 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

 หน้า 47   
 

เอกสำรแนบ 3 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัเจ้ำหน้ำที่งำนตรวจสอบภำยใน 

 

นำงสำวพชัรำวรรณ  มำโนช  อำยุ 41 ปี 
 
การศึกษา:        ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   
      
การอบรม:  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน (CPIAT-22) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
      
ประสบการณ์ท างาน:    2563 – ปัจจุบนั : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2561 – 2562      : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั อินเตอร์เนชัน่เนิล เอนจีเนียริง จ ากดั  
 2558 – 2561      : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั เจา้พระยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558      : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557      : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั สินทรัพยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2552                  : เจา้หนา้ท่ีงานตรวจสอบภายใน บริษทั ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

สัดส่วนการถือหุ้น  -ไม่มี- 
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์  -ไม่มี- 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

 หน้า 48   
 

เอกสำรแนบ 4 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 

             - ไม่มี - 
 



บริษัท วโรปกรณ์ จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 49   
 

รำยละเอยีดอืน่ๆ 
          เอกสำรแนบ 5 

รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
และผูบ้ริหาร 3 คร้ัง และประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง กรรมการมาประชุมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง 
สาระส าคญัในการประชุมร่วมกนั เพื่อประเมินผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภายใน สรุปไดด้งัน้ี 
 

1. งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าถูกตอ้ง ครบถว้นตามมาตรฐานบญัชีท่ีไดก้ าหนดเพิ่มเติม 
2. ประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง ท่ีเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
3. การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ถูกตอ้งครบถว้น 
4. ไม่มีรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5. ขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร คงเป็นไป

ตามปกติ ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับปี 2563 ยงัไม่มีรายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้ควรทราบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบร่วมกันในการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญ ชี   น าเสนอต่อกรรมการ                 

บริษัท  วโรปกรณ์  จ ากัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2564 โดยแต่งตั้ ง              
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2564 ต่อจากปี 2563   
 
 
 

      (นางทรงศิริ  สุนทรวิภาต) 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 


