บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2563
บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

…….….รับรองความถูกต้ อง

บริษทั วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิ จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน้ ำ

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจั จัยความเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทัวไป
่ และข้อมูลสาคัญอื่น

1
4
12
15
16
17

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำร และกำรกำกับดูแลกิ จกำร
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผูถ้ อื หุน้
โครงสร้างการจัดการ
การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง
รายการระหว่างกัน

18
20
26
32
33
34

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรดำเนิ นงำน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ

36
41

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

42

เอกสำรแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
รายละเอียดเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน
รายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ
อื่น ๆ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

43
46
47
48
49

…….….รับรองความถูกต้ อง

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ส่ วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เริ่ มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยได้จดทะเบียนนาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2534 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จากัด เมื่ อวันที่ 26 มกราคม 2537 ในปลายปี 2538 ได้มีบริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi ประกอบด้วย Mitsubishi Aluminum
Co., Ltd. กับ Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญี่ปุ่น และ Thai-MC Co., Ltd. ได้เข้าร่ วมทุนกับบริ ษทั ด้วยการเข้า
ถือหุ้นร่ วมกันคิดเป็ น 20 % ของทุนจดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิด
ที่มีการเคลือบ (Precoated Finstock) ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซึ่ งกลุ่ม Mitsubishi เป็ นบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง มี
เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่เป็ นที่ย อมรับในระดับสากล ในช่วงปี 2544 และ 2545 Thai-MC Co., Ltd. และ MCได้
โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous Metal Products Co., Ltd. บริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน ต่อมาในปี 2551
MC ได้กลับเข้าถือหุ้นในส่วนนี้ และต่อมาได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. ในปี 2556 หุ้น
ทั้งหมดได้ถูกโอนให้แก่ Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน
ในเดือนธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิ ค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ ายกับ
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi โดยเน้นการผลิตแผ่นอลูมิเนี ยมระบายความร้อน ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว
ออกไปเป็ นระยะเวลา 3 เดือนนับถัดจากวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรื อจนกว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้วแต่วนั ใด
จะถึงก่อน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่าย
ฉบับใหม่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ทั้งนี้ แม้ว่า Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั จะประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกับ
บริ ษทั อาจมองได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่เนื่องจากทั้ง Mitsubishi Aluminum
Co., Ltd. และบริ ษทั มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษ ั ท และ Mitsubishi
Aluminum Co., Ltd. ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
1.1)

เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ/นโยบำยและทิศทำงองค์กร

บริ ษทั ฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยยึดหลักการดาเนิน
ธุ รกิจที่ โปร่ งใส ตรวจสอได้ มี จริ ยธรรม เคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ภายใต้ นโยบาย
คุณภาพมาตรฐาน บริ การฉับไว ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั คือ การ
เป็ นหนึ่งในผูน้ าด้านการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและม้วน
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กำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำกำรที่สำคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษทั ฯ มียอดขาย ต่า ที่สุดในประวัติการ สาเหตุหลักมาจาก การแพร่ ระบาดของ
COVID 19 โดยมียอดขายเพียง 672.41 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มิได้นิ่งนอนใจโดยได้ร่วมมือกับ บริ ษทั มิตซูบิชิ
อลุมิเนียม จากัด ในการพัฒนาตลาดในส่ วนลูกค้าญี่ปุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะส่งผลให้
ยอดขายในส่ วนนี้ เติบโตอย่างน้อย 10% ในปี 2564 นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้เริ่ มทาการตลาดเชิ งรุ กในหลายเขตการค้า
รวมถึ งยังมี แผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและอัตรากาลังการผลิ ต เพื่อรองรั บ การตลาดเชิ งรุ กที่ คาดว่าจะส่ งผลต่อ การขยายตัว
สาหรับอลูมิเนียนฟิ นสต็อกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่ องทาความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป และ อเมริ กา คาดว่า
จะมีการขยายตัวอีกประมาณ 10% ในปี 2564 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการส่ งออกสิ นค้าในส่ วนของอลูมิเนี ยมฟิ นสต็อกใช้ใน
เครื่ องทาความเย็นและอลูมิเนียมฟอยล์ไปยังประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอินเดียมีภูมิประเทศที่กว้างใหญ่และสภาพ
ภูมิอากาศที่หลากหลาย และในส่วนของอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อใช้ผลิตในการบรรจุภาชนะใส่ อาหาร นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้มี
การขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในโซน ยุโรปและอเมริ กา โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภท แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน
ในรถยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ฟอยล์ และ คอยล์ เป็ นต้น
แต่เนื่องด้วยปี 2563 ทัว่ โลกต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID -19 ทาให้ในช่วงกลางปี 2563
ทางรัฐบาลจากหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการประกาศปิ ดประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์ COVID -19 ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลกระทบในด้านการส่ งออกสิ นค้าไม่ได้เป็ นจานวนมาก และในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หลายประเทศทัว่ โลกเริ่ มควบคุม
สถานการณ์ COVID -19 ได้มากยิ่งขึ้น ทาให้เราสามารถส่งออกสิ นค้าไปยังต่างประเทศได้ และจากเหตุการณ์ ดงั กล่าวที่เรา
ได้รับผลกระทบนี้ ทาให้บริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมที่จะรับมือหากมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2564 ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับแผนการบริ หารเป็ นยโยบายเชิงรุ กมากยิ่งขึ้นซึ่งเป้ าหมายทางการตลาด
ที่เราได้วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยังตลาดไปในโซน ยุโรป อเมริ กา และ เอเชียแปซิฟิค โดยในต้นปี บริ ษทั ฯ ได้กลุ่มลูกค้า
จากประเทศเป้ าหมายเพิ่มเข้ามามากขึ้น ซึ่ งคาดว่าจะมีอตั ราการส่ งออกเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็ น 60% ทาให้ตอ้ งปรั บแผนใน
การขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและรองรับคาสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนมุ่งพัฒนาในเรื่ องทักษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่ วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด การส่ งเสริ มการขาย และการร่ วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่ วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพการผลิตสิ นค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดได้
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการลดต้นทุน เช่น การประหยัดพลังงาน รวมถึงโครงการร่ วมทุนกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
โครงการสาธิ ต (ต้นแบบ) สาหรับเตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู งในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็ น โครงการระหว่างกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ญี่ปุ่น (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและปกป้ องสิ่ งแวดล้อมด้วยการริ เริ่ มนาเตา
หลอมอุตสาหกรรมประสิ ทธิภาพสู งมาใช้ ซึ่งจะสามารถนาพลังงานความร้อนที่สูญเสี ย (ปล่อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ และ
ดาเนินการเผยแพร่ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้แพร่ หลาย ที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการ และใช้โรงงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นที่ต้ งั โครงการ ยังคงดาเนินไปได้ดว้ ยดี หลังจากการติดตั้งได้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2552 โดยได้มีพิธีเปิ ด
โครงการฯ การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยี การเข้าตรวจสอบโครงการ การขึ้นทะเบียนเครื่ องจักร ตลอดจนการเยี่ยมชม
โครงการเพื่อขยายผล และ ทา Knowledge management มาเป็ นลาดับโดยตลอด ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการสามารถลดการ
ใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้ าหมาย เท่ากับเป็ นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ
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เรื อนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการ
เป็ นเครื่ องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริ มาณและคุณภาพมากขึ้น
ส่วนโครงการส่งเสริ มวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการมาเป็ นลาดับตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ได้แก่
โครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็ นหัวเผาแบบรี เจนเนอเรทีฟที่สามารถนาพลังงานความร้อนที่สูญเสี ย (ปล่อย
ทิ้ง) กลับ มาใช้ใหม่ได้ ในปี 2563 ยังสามารถลดการใช้พ ลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงได้ตาม
เป้ าหมาย เท่ากับเป็ นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในประเทศและช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดย
บริ ษทั ฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็ นเครื่ องจัก รหลัก ซึ่ งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริ มาณและคุณภาพมากขึ้นด้วย
รวมถึงโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED กับ ติดตั้ง VSD ของเครื่ องอัดอากาศ โครงการ เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ และ เครื่ อง
ทาน้ าเย็น (Chiller) ของเครื่ องจักรเป็ นแบบประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมถึ งโครงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุ ง หรื อใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในระบบอากาศอัด และแล้วเสร็ จในเดือนมิถุนายน 2562 โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการ
เป็ นจานวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กาหนด ในปี 2563 ยังสามารถใช้งานได้ดีมีผลประหยัดการใช้
พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม และมีระยะเวลาคืนตามเป้ าหมาย
ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ยังได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ
IoT ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการ
นาระบบ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการผลิตในโรงงานฯให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านนวัตกรรม IoT จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการฯ
นอกจากนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า (เดนโซ่ ) โดยพิจารณาจากต้นทุน คุณภาพ
การส่งมอบ และการพัฒนาเป็ นสาคัญ จนได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค
1.3)

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนี ยมด้วยการ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสาเร็ จรู ป ประเภท

แผ่นและม้วนชนิ ดต่าง ๆ จาหน่ ายให้กบั ผูผ้ ลิ ตอื่น ซึ่ งจะนาไปผลิตเป็ นสิ นค้า หรื อเป็ นส่ วนประกอบในการผลิ ตสิ นค้า
ประเภทอื่ น ๆ ต่ อ ไป โดยได้รั บ การรั บ รอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งนี้ โดยบริ ษ ัท ไม่ มี บ ริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
โครงสร้ ำงรำยได้
บริ ษทั ดาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวและดาเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้
ปี 2563 / Y2020
ปี 2562 / Y2019
ปี 2561 / Y2018
ผลิตภัณฑ์ (Products)

รำยได้

%

ล้ำนบำท

รำยได้

รำยได้

%

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%

อลูมิเนียมแผ่น (Sheet Product)

40.30

3.95

142.85

9.10

116.23

6.47

อลูมิเนียมม้วน (Rolled Product)

980.06

96.05

1,426.35

90.90

1,680.24

93.53

1,020.36

100.00

1,569.20

100.00

1,796.47

100.00

รำยได้ จำกกำรขำย (Total Sales)
รายได้อื่น ๆ (Other Income)
รวมรำยได้ (Total Revenues)

25.86
1,046.22

34.73
1,603.93

-

48.65
1,845.12

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ของบริ ษทั คือ
(1.1)

(1.2)

อลูมิเนียมชนิดแผ่น (SHEET PRODUCT) ประกอบด้ วย
▪ แผ่นอลูมิเนียมตัดตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ำ (CUT TO LENGTH) เป็ นแผ่นอลูมิเนียมที่จะผลิตตาม อัล
ลอยด์ หน้ากว้าง ความหนา และตัดความยาวตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด การผลิตจะทาตามคาสั่งของลูกค้า
แต่ละราย (Made to order) แผ่นอลูมิเนียมชนิดนี้ใช้เป็ นวัตถุดิบในสิ นค้าต่าง ๆ เช่น เป็ นแผ่นประกอบ
ใช้ในการก่อสร้างอาคาร เป็ นแผ่นประกอบใช้ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นแผ่นประกอบใช้ทาแผ่นกันความ
ร้อนสาหรับรถยนต์และอาคารทัว่ ไป เป็ นแผ่นใช้สาหรับทาฝาจุกเกลียว ใช้ในอุตสาหกรรมแผงวงจร
ไฟฟ้ า ฯลฯ
▪ แผ่ นอลูมิเนียม 4 x 8 ฟุต (4 x 8 SHEETS) ซึ่ งเป็ นขนาดมาตรฐานสาหรับใช้งานทัว่ ไปที่ ความหนา
ต่างกัน
อลูมิเนียมชนิดม้ วน (ROLLED PRODUCT) ประกอบด้ วย
▪ อลูมิเนียมฟิ นสต๊ อค (ALUMINIUM FINSTOCKS) ใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตเครื่ องปรับอากาศ
ในบ้าน อาคาร สานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า และแผงระบายความร้อนของรถยนต์ ตูแ้ ช่ รถตูเ้ ย็น ฯลฯ
…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 4

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

▪ อลูมิเนียมฟิ นสต๊ อคเคลือบ (ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS) ใช้ทาแผงระบายความร้อน
เช่นกัน โดยนา ALUMINIUM FINSTOCKS มาเคลือบสารเคมีที่มีคุณสมบัติทาให้หยดน้ าไม่เกาะจะ
ช่วยระบายอากาศได้ดี ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งาน
▪ อลูมิเนียมฟิ นสต๊ อคสำหรั บหมวดยำนยนต์ (ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE)
เป็ นอลู มิเนี ยมเกรดพิเศษ เพื่อนาไปผลิ ต หม้อน้ ารถยนต์ (Radiator) แผงระบายความร้อนอื่น ๆ ใน
รถยนต์ เช่น คอนเด็นเซอร์ (Condensor) อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) อีวาโปรเรเตอร์ (Evaporator)
▪ อลูมิเนียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOILS) มีลกั ษณะบาง ขนาดความหนาตั้งแต่ 0.007 ม.ม. ถึง 0.10 ม.ม.
ใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลาย
▪ อลูมิเนียมม้ วน (ALUMINIUM COILS) เป็ นอลูมิเนียมที่มีลกั ษณะเป็ นม้วน มีหลากหลายเกรด ความ
หนา และ ความกว้างตามความต้องการของลูกค้า บางลูกค้าอาจจะนาไปตัดเป็ นแผ่น หรื อ แถบ หรื อ
เป็ นเส้น เพื่อนาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่นๆ ของลูกค้าเลย

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบำยและลักษณะกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรที่สำคัญ
(1) กลยุทธ์ ทำงกำรตลำด
เนื่องจากสิ นค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั จัดเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตกึ่งสาเร็ จ (Intermediate products) ซึ่ งลูกค้าต้อง
นาไปเข้ากระบวนการผลิตต่อ หรื อแปรรู ปจนเป็ นสิ นค้าสาเร็ จ (Finished products) ฐานลูกค้าจึงเป็ นโรงงานผลิตสิ นค้าใน
ภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในตลาด
ของในประเทศ และ ทั้งตลาดประเทศ ทั้งนี้ เพื่ อ ลดความเสี่ ยงจากภายนอกที่ สามารถเกิ ด ขึ้น ได้ห ลากหลาย ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในแง่การผลิตสิ นค้าอลูมิเนียมนั้น ทางบริ ษทั ฯ ยังจากัดการผลิตสิ นค้าอยูใ่ นสิ นค้าที่ทางบริ ษทั ฯ
นั้นมีความชานาญ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อะลูมีเนียมแผ่นทั้งเคลือบและไม่เคลือบสาหรับใช้แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งใน
อุตสาหกรรมแอร์ และรถยนต์, กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาบรรจุเครื่ องดื่ม, กลุ่มสิ นค้าอะลูมีเนี ยมฟอยล์สาหรับทาฟอยล์ห่ออาหาร,
และ สิ นค้าอะลูมิเนียมจาหน่ายเป็ นม้วน เพื่อนามาใช้ข้ นึ รู ปในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
สาหรับกลุ่มลูกค้านั้น ทางบริ ษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อนาเสนอสิ นค้าประเภทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มลูกค้านั้นทางบริ ษทั ฯ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ นสองกลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่
1.1 กลุ่มลูกค้าประจา และสิ นค้าประจาส่วนใหญ่จะสั่งสิ นค้าที่มีคุณลักษณะ (Specification) เดิม ๆ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า คือ ให้สินค้ามีคุณภาพดีสม่าเสมอส่งมอบได้ตามเวลา และ ได้ราคาสิ นค้าที่ทางลูกค้าพึงพอใจ
กลยุทธ์ทางการตลาด ที่บริ ษทั ฯ พึงใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของตลาดและลูกค้ากลุ่มนี้ มี
ดังนี้
▪ ผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
▪ รักษาคุณภาพสม่าเสมอ
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▪ ส่งมอบสิ นค้าได้ภายในเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
▪ ร่ วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กบั ลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีข้ นึ
▪ พนักงานขายเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ ยนข้อ มู ลข่ าวสารใหม่ ๆ ทัน สมัยในเชิ งการตลาด
แล้วแจ้งข้อมูลตลาดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาและทีมงานให้รู้สถานการณ์ ทันเหตุการณ์
▪ เชิ ญ ลู กค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่ อให้ เกิ ด ความมั่น ใจว่าบริ ษทั ฯ สามารถผลิ ต สิ น ค้าเพื่ อสนองตอบความ
ต้องการได้
▪ กรณี ลูกค้าต่างประเทศ ต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยราชการ ศึกษาระเบียบวิธีการส่งออกเพื่อให้มี ระบบที่ดี
มีการประสางานและการสื่ อสารที่รวดเร็ วน่าเชื่อถือ
▪ ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต ให้ประหยัดและลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
▪ ทาการสารวจตลาดลูกค้าปัจจุบนั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มตลาดและขยายตลาด
1.2 กลุ่มลูกค้าใหม่ เนื่องจากมีการแข่งขันสู ง จึงจาเป็ นต้องมีการสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ผลิ ตได้อยู่แ ล้ว หรื ออาจพัฒ นาน าเสนอผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ ๆ อยู่ต ลอดเวลา บริ ษ ัท ฯ ได้น าเสนอขี ด
ความสามารถการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อันเนื่องจากมีเครื่ องจักรใหม่ ๆ หรื อพัฒนาปรับปรุ งเครื่ องจักรที่มีอยู่ ทา
ให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถและกาลังการผลิต (Capability) ที่จะพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆ และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มตลาด
ได้ ซึ่ งในช่วงปี 2563 นั้น ทางบริ ษทั ฯ ได้ปรับเป้ าหมายไปยังกลุ่มเป้ าหมายในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริ กา และในภูมิภาคยุโรป ซึ่งยังมีความต้องการสิ นค้าอะลูมิเนียมสูง โดยจะเน้นการตลาดในสิ นค้า
ที่ทางบริ ษทั ฯมีความเชี่ยวชาญเป็ นหลัก แต่ไม่ จากัดซึ่ งการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะเริ่ มได้รับการสั่งซื้ อ
จากทางลูกค้าใหม่ซ่ ึงได้เริ่ มส่งสิ นค้าตัวอย่างตั้งแต่ปลายปี 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
สาหรับกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ทางบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายยอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับยอดขายของปี
2563 โดยแบ่งสัดส่ วนเป็ นลูกค้าในประเทศ 40% และ ลูกค้าในต่างประเทศ 60% โดยจัดให้สัดส่วนสิ นค้าแต่ละประเภทให้
มีความเหมาะสมกับอัตราการผลิตมากยิ่งขึ้น
(2) ลักษณะ / กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
ผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ผลิตอยู่แล้ว ได้แก่ สิ นค้าอลูมิเนี ยมประเภทรี ด (Aluminium Rolled Products) ซึ่ งผลผลิ ตที่ ได้จะมี
2 ลักษณะ คืออลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมแผ่น สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมีหลัก ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีโรงงาน รับซื้ ออลูมิเนียมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อผลิตเป็ นสิ นค้าประเภท
ชิ้ น ส่ ว นประกอบ เช่ น ชิ้ น ส่ ว นประกอบเครื่ อ งปรั บ อากาศ ตู้เย็น ตู้แ ช่ ชิ้ น ส่ ว นประกอบใน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หม้อน้ ารถยนต์ แผงกันความร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ
1.2 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการมีโรงงาน รับซื้ ออลูมิเนี ยมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ประกอบสิ นค้าเพื่อการบริ โภคและรับประทาน เช่น ใช้อลูมิเนียมทาฝาจุกเกลียวบิดขาด ฝาถ้วยโยเกิร์ต
ถ้วยและถาดขนม ฟอยล์ห่ออาหาร ฯลฯ
1.3 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเพื่ออุปโภค ซื้ ออลูมิเนียมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อปั้ มหรื อขึ้นรู ป ผลิตเป็ นสิ นค้า
สาเร็ จโดยตรง เช่น ปั๊ มขึ้นรู ปเป็ นตูค้ วบคุมไฟฟ้ า ปั๊ มเป็ นรังผึ้งหรื อท่อดูดควันอาหาร ปั๊ มทาฝาและไส้
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หม้อหุ งข้าว ปั๊ มทาแผ่นป้ ายทะเบียน ปั๊ มขึ้นรู ปเป็ นขั้วหลอดไฟ ปั้ มขึ้นรู ปทรงกรุ กนั ความร้อนสาหรับ
โครงสร้างรถยนต์ ฯลฯ
1.4 กลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการมีโรงงาน สั่งซื้ออลูมิเนียมจากบริ ษทั ฯ ไปเพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
แผ่นรองเจาะ แผงควบคุมวงจร ตาไก่ร้อยเชือกรองเท้า กระเป๋ า เข็มขัด ตาไก่สาหรับผ้าม่าน ฯลฯ
(3) กำรจำหน่ ำยและช่ องทำงกำรจำหน่ ำย
บริ ษทั จาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ดังนี้
- ลูกค้าภายในประเทศ ทั้งบริ ษทั คนไทย บริ ษทั ที่ถือหุ้นกับต่างชาติ และบริ ษทั ต่างชาติที่ต้ งั โรงงานอยู่ในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก
- ลูกค้าต่างประเทศ บริ ษทั ฯ มีการส่ งจาหน่ายลูกค้าต่างประเทศโดยตรงตามใบสั่งซื้ อของลูกค้า ซึ่ งเป็ นโรงงาน
ผูผ้ ลิตสิ นค้าที่ใช้อลูมิเนียมเป็ นส่วนประกอบ ตามลักษณะสิ นค้า/กลุ่มเป้ าหมายเดียวกันกับลูกค้าภายในประเทศ
- นอกจากนี้ยงั มีการจาหน่ายผ่านตัวแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ช่ องทำงกำรจำหน่ ำยสำมำรถจำแนกได้ 3 ทำงหลัก ๆ ดังนี้
1) จาหน่ ายโดยพนักงานขายของบริ ษ ัทจาหน่ ายตรงถึ งผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์แปรรู ปจากอลูมิ เนี ยม ซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการในประเทศไทย (Local Converters and/or Manufacturers) ซึ่ งมีท้ งั บริ ษทั ของคนไทย บริ ษทั
ต่างชาติ และบริ ษ ทั ร่ วมทุนคนไทยและต่างชาติที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงที่ต้ งั อยู่ใน
เขตการส่งออก (Export Zone) เป็ นผูผ้ ลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก
2) จาหน่ายโดยพนักงานขายต่างประเทศของบริ ษทั จาหน่ายตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศทั้งที่เป็ นโรงงาน
ผูผ้ ลิต และที่เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายในต่างประเทศผูท้ ี่จาหน่ายต่อไปยังผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์แปรรู ปในประเทศนั้น
ๆ และประเทศใกล้เคียง
3) จาหน่ ายผ่านผูแ้ ทนจาหน่ ายในประเทศ ซึ่ งจัดจาหน่ ายให้ กบั ผูผ้ ลิต และผูส้ ่ งออกต่างชาติ ที่ ต้ งั อยู่ใน
ประเทศไทย ทั้งที่ ผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศไทยเองผลิ ตเพื่อการส่ งออก (Export) รวมทั้งบริ ษทั ผู ้
ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
4) จาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในต่างประเทศ ซึ่ ง จัดจาหน่ ายให้กบั ผูผ้ ลิ ตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศนั้น ๆ
โดยแบ่งสัดส่วนเป็ นการขายในประเทศ 50% และต่างประเทศ 50%
(ข) สถำนกำรณ์ กำรขำยและกำรตลำด
ในปี 2563 นั้น การขายของบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด 2019 ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบโดยรวมต่อทุกภาคอุ ตสาหกรรม ส่ งผลให้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถที่จะส่ งมอบสิ นค้าได้ตามเป้ าหมาย
ที่ต้งั ไว้ท้งั ในส่วนของในและต่างประเทศ
…….….รับรองความถูกต้ อง
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อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ของปี สถานการณ์ เริ่ ม คลี่ ตลาดเริ่ ม กลับ มาสู่ ภาวะปกติ ทางบริ ษ ัท ฯ
สามารถส่ งสิ นค้าที่ คงค้างได้ท้ งั หมด และ คาดการณ์ ว่า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 นั้น ความต้องการในตลาด
อะลูมิเนียมนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2563 ทางบริ ษทั ได้มีการพัฒนา และ ผลักดันสิ นค้าให้กบั ทางลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งในช่วง
ปลาย 2563 นั้น สิ นค้าในหลายๆกลุ่มได้ผา่ นการทดลองใช้ ซึ่งนามาซึ่งความพอใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั จากทาง
ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมในหลายๆบริ ษทั ซึ่งทางบริ ษทั คาดหวังว่าจะเริ่ มส่ งสิ นค้าที่ผา่ นการทดลองเหล่านี้ให้กบั ลูกค้า
ค้ากลุ่มนี้ได้ต้งั แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็ นต้นไป
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพือ่ เพิม่ โอกำสทำงกำรตลำด
ปี 2563 มีการร่ วมมือกับลูกค้าทั้งลูกค้าในประเทศ และ ลูกค้าต่างประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลาย
ราย หากแต่ผลการขายยังไม่ปรากฏในปี 2563 คาดว่าน่าจะเริ่ มซื้อขายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
ในปี 2563 นั้นบริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างยังประเทศ ได้แก่ มาเลเซี ย, จี น, อินโดนี เซี ย,
ไต้ห วัน , อิน เดี ย, ญี่ ปุ่ น, นิ วซี แลนด์, ออสเตรเลี ย ทั้งที่ ข ายผ่านออกไปจาหน่ ายต่ างประเทศใน Export zone ทั้งที่ ผ่าน
ผูจ้ ดั จาหน่ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่ งออกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ โดยยังไม่แปรรู ปใดๆ คิดต่อปริ มาณการขาย
โดยรวม คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 50% ของยอดการขายสิ นค้าทั้งหมด ทั้งนี้ การส่ งออกจากขายตรงโดยบริ ษทั ฯ มี
ปริ มาณเพิ่มขึ้นเนื่ องจากลูกค้าพอใจในคุณภาพและการส่ งมอบตรงเวลา จึงสั่งซื้ อต่อเนื่ องในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สิ นค้าอุปโภคเช่นฟอยล์สาหรับทาภาชนะบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
ส่วนผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนทั้งในอุตสาหกรรมแอร์และ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ ึงเป็ นสิ นค้าหลักของทาง
บริ ษทั ฯ นั้น ทางบริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสิ นค้านี้
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้พยายามหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม และทาการพัฒนาสิ นค้า
หลากหลายรู ปแบบกับลูกค้าหลาย ๆ บริ ษทั ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าสาหรับลูกค้าส่ วนกลุ่มนี้ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ คาดหวังว่า
สิ นค้าที่ได้รับการพัฒนานั้นจะเริ่ มเห็นผลจากยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ลู มิ เนี ย มประเภทรี ด ได้มี ก ารพัฒ นาเพิ่ ม ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ
ตอบสนองให้ได้หลายประเภทผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด ลูกค้าส่ วนใหญ่จะต้องนาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมประเภท
รี ดไปแปรรู ปให้เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปอื่นหรื อดัดแปลงใช้เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ หรื อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค บริ โภค ประเภทต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียมประเภทรีดเป็ นประเภทหลัก ๆ เพือ่ กำรแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปได้ สำมำรถจำแนกได้ ดังนี้
▪ อลูมิเนี ยมฟิ นสต๊อค เป็ นวัตถุดิบหลักในอุ ตสาหกรรมผูผ้ ลิตคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
บ้าน สานักงานและรถยนต์ สาหรับเครื่ องทาความเย็น (Heat Exchanger) ประเภทตูแ้ ช่ ฯลฯ
▪ อลูมิเนี ยมแผ่น เป็ นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมฝาเครื่ องดื่ ม ฝายา ส่ วนประกอบในช่ องแข็งตู้เย็น เป็ นวัตถุดิบ
สาหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่ องครัว เครื่ องเรื อน งานตกแต่ง แผ่นเสริ มประกอบในการผลิตสิ นค้าหมวด
อี เลคโทรนิ ค แผ่น ฉนวนกัน ความร้ อ นในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่ าง ๆ และยังเป็ นส่ วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ
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▪ อลูมิเนี ยมคอยล์ นาไปเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิ ตภัณฑ์ได้หลากหลาย ได้แก่ เป็ นส่ วนประกอบของเสื้ อผ้า เข็มขัด
กระเป๋ า และรองเท้า เป็ นส่วนประกอบหรื อตกแต่งในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค เป็ นส่วนประกอบในวัสดุตกแต่ง
อาคาร เป็ นอุปกรณ์ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ทาแผ่นป้ ายทะเบียน เป็ นท่อดูดควันหรื อเป็ นรังผึ้งสาหรับ
เครื่ องดูดควันในห้องครัว รวมถึงลูกหมุนดูดอากาศ
▪ อลูมิเนี ยมฟอยล์ สามารถแปรรู ปได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
บรรจุอาหาร ขนม ยา เครื่ องดื่ม ใช้ในครัวเรื อนหรื อภัตตาคาร โรงแรม เพื่อถนอมอาหาร เผา ย่าง อบ ทาเป็ นถาด ถ้วย
กล่อง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอบ เค้ก พาย ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั ใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็ นส่ วนประกอบ
หลักของแผ่นกันความร้อน พันท่อแอร์ในอาคารต่าง ๆ ฯลฯ
อลูมิเนี ยมสามารถแปรรู ปและทาผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จรู ปได้หลายประเภท เนื่ องจากมี คุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ มี
น้ าหนักเบา ผิวหน้าสวยใส ทนต่อการสึ กกร่ อนได้ดี ไม่เป็ นสนิมง่าย ขึ้นรู ปเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นฝา ขึ้นรู ปทรงต่าง ๆ ได้
เหมาะที่จะใช้กบั ผลิตภัณฑ์ที่มีความเย็นชื้นได้ดี ทนและนาความร้อนได้ดี
บริ ษทั ฯ ได้พยายามคงมาตรฐานคุณภาพและการจัดส่ งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่ งเกิดจากความ
ร่ วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ จะสามารถวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจจาก
ลูกค้าได้ตอบแบบสอบถามว่ามี ความพึ งพอใจสู งกว่าที่ ต้ งั เป้ าหมายมาตรฐานไว้ นอกจากนี้ น้ ัน ในปี 2563 ทางบริ ษ ัทฯ ได้
ดาเนินการขอระบบการรับรองมาตรฐาน JIS 4001 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการผลิตอุตสากรรมของญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน
ไปทัว่ โลก เพื่อตอกย้าความมัน่ ใจในมาตรฐานของสิ นค้าของบริ ษทั ฯ มากยิ่งขึ้น
ผลกระทบต่ อกำรขำย และกำรตลำดจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร
1.
2.
3.
4.

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 2019
ความผันผวนของอัตราและเปลี่ยนของสกุลเงินบาทและดอลล่าร์ สหรัฐ
คู่แข่งในตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น และ มีการแข่งขันเรื่ องราคาสูงขึ้น
ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 2019 นั้นได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้ทางบริ ษทั
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าอลูมิเนี ยมส่ งไปยังภาคอุตสาหากรรมต่างๆ จึงได้รับผลกระทบไปด้วย เนี่องจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้า ทั้งใน
และต่างประเทศได้ลดอัตราการผลิต หรื อ ในลูกค้าบางราย เนื่องจากมีมาตรการล๊อคดาวน์ในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย
ซึ่งผลกระทบนี้ได้ส่งผลให้ทางบริ ษทั ไม่สามารถที่จะส่งมอบสิ นค้าให้กบั ทางลูกค้าได้ อีกทั้ง การลดความต้องการในสิ นค้านั้น
ลดลงในช่วงของการแพร่ ระบาด ส่งผลให้ยอดขายในปี ที่ผา่ นมานั้นไม่สามารถทาได้สูงอย่างที่ต้งั เป้ าหมายไว้
เนื่ องจากโครงสร้างทางการขายของทางบริ ษทั ฯ นั้น ได้ปรับสัดส่ วนของการขายในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็ น
อัตราส่ วนอย่างละ 50% ทั้งนี้ วัตถุดิบจาเป็ น เช่น อะลูมิเนียมแท่ง ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
นั้น จึงส่ งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายและต้นทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ลดความเสี่ ยงในจุดนี้ดว้ ยการบริ การจัดการจึงไม่กระทบ
กับผลดาเนินการมากนัก โดยบริ ษทั ฯ ได้มีทีมงานเฉพาะดูและบริ หารจัดการความผันผวนนี้
…….….รับรองความถูกต้ อง
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สาหรับการแข่งขันในตลาดในประเทศนั้นยังคงมีการแข่งขันแย่งชิงตลาดกันอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปั จจุบนั ทางลูกค้า
ของทางบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นที่จะแข่งขันด้วยราคาและต้นทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตาม ความต้องการทางการตลาด
ของสิ นค้าอะลูมิเนี ยมนั้น ยังคงมีการเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าการแข่งขันนั้นจะสู งขึ้น ยอดการใช้ของสิ นค้าอะลูมีเนี ยมก็ยงั มีความ
ต้องการอยู่ในหลากหลายประเทส ทางบริ ษทั จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย ให้มีสัดส่ วนในการส่ งออกให้มากขึ้นโดย
มุ่งเน้นในภูมิภาคที่มีความต้องการสิ นค้าอะลูมีเนียมรี ดเย็นสูง เช่น ประเทศอินเดีย, สหรัฐอเมริ การ, และ หลากหลายประเทศใน
โซนยุโรป เป็ นต้น
ในช่วงปลายปี 2563 ทางบริ ษทั ฯ ได้เผชิญกับวิกฤติการขาดแคลนตูส้ ิ นค้า ซึ่ งส่ งผลให้สินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ส่ง
มอบหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นมีความล่าช้าในการจัดส่ งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาค่าส่ งสิ นค้าได้เพิ่มมากขึ้นถึง 5
เท่า ส่งผลให้ตน้ ทุนสิ นค้าและวัตถุดิบนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญ ซึ่งปั ญหาในส่วนนี้ได้ส่งผลต่อเนื่องกับการขายของบริ ษทั
ฯ ซึ่ งได้มุ่งเน้นการส่ งออก ได้ประสบกับปั ญหาการส่ งมอบ และมูลค่าต้นทุนของสิ นค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ งปั ญหานี้ คาดว่า
จะส่งผลกระทบไปจนถึงช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
ควำมยำก/ง่ ำยที่จะมีค่แู ข่ งรำยใหม่
ธุ รกิ จ ที่ บ ริ ษ ัท ด าเนิ น การเป็ นอุ ต สาหกรรมผลิ ต อลู มิ เนี ย มประเภทแผ่น และม้วน ต้อ งใช้เทคโนโลยี สู ง ใช้
เครื่ องจักรเฉพาะเจาะจง และ จาเป็ นต้องลงทุนสูงมาก อีกทั้งต้องปรับปรุ งลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็ นระยะ ๆ เพื่อ
รองรับกับตลาดใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับและพัฒนาร่ วมกับลูกค้า เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดได้ตลอดเวลา การก่อตั้ง
โรงงานใหม่มาเป็ นคู่แข่งในประเทศก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีบริ ษทั ข้ามชาติรายใหญ่มาลงทุนและมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีเป็ น
พื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ได้มีบริ ษทั ตัวแทน/ตัวกลางเกิดขึ้นเพื่อการนาเข้า สิ นค้าประเภทเดียวกับที่บริ ษทั ผลิตอยู่ โดยใช้
ข้อได้เปรี ยบจากการปรับลดภาษี นาเข้าในหมวดสิ นค้าอลูมิเนี ยมแผ่นเหลือร้อยละ 0 มาแบ่งตลาดไปเพราะเห็นถึงโอกาส
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ
คู่แข่งขันปั จจุบัน ส่ วนใหญ่ มาจากต่างประเทศในแถบ Asia ซึ่ งมี ต้น ทุน ที่ ถูกกว่าเนื่ องจากผูผ้ ลิ ตส่ วนใหญ่ ใน
ประเทศนั้น ๆ มีปริ มาณการผลิตสู งมาก จนต้นทุนต่อหน่วยต่ามาก มีการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบ
กับผลกระทบจากการปรับลดภาษีขาเข้า (FTA) จนเป็ น 0% จึงใช้นโยบายด้านราคา เพื่อแย่งส่ วนแบ่งการตลาดในประเทศ
ไทย หากแต่บริ ษทั ฯ ได้ปรับตัวและกลยุทธทางการตลาด รวมถึงการปรับลดต้นทุนมาตลอดจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังมีการ
ยอมรับด้านคุณภาพและการบริ การมากขึ้น จึงได้สาวนแบ่งตลาดกลับคืนบ้าง ประกอบกับได้ตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ
มากขึ้น
ส าหรั บ สิ น ค้า ที่ ท าทดแทนอลู มิ เนี ย มมี น้ อ ยมาก แต่ อ าจ มี ก ารพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร าคาต้ น ทุ น ถู ก กว่ า แต่
ประสิ ทธิภาพเท่าเทียมก็เป็ นไปได้ ซึ่งการพัฒนาในแบบนี้ยงั เป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ยังต้องติดตามอย่างสม่าเสมอ
อำนำจต่ อรองของผู้ซื้อและผู้ขำย
ในปี ที่ ผ่านมาลู กค้าทั้งรายใหญ่ และขนาดกลางยังคงมี อ านาจการต่อ รองสู งมาก เพราะมี ผูผ้ ลิ ต (คู่แ ข่ง) จาก
ต่างประเทศเข้ามาบุกตลาดต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั มีตวั แทนจาหน่ายเสนอตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ลูกค้าหลัก ๆ ที่พอใจใน
…….….รับรองความถูกต้ อง
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ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ และยังคงให้ความไว้วางใจและสั่งซื้ ออยู่เป็ นประจา ก็ยงั มีผลกระทบบ้าง นโยบายของ
ภาครัฐก็เป็ นปัจจัยสาคัญหนึ่งที่มีส่วนทาให้ยอดขายไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และบริกำร
(ก) ลักษณะกำรจัดให้ ได้ มำซึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ ำย
1. กำรผลิต
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตผลิ ตภัณฑ์อลูมิเนี ยมม้วนที่ ได้การรั บรอง ISO 9001 : 2015 และได้ผ่านการรั บรองคุณภาพ
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อีกด้วย โดย มีโรงงานที่ใช้ในการผลิต จานวน 4 โรง อยู่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ มี
กาลังการผลิตโดยรวมประมาณ 3,600 ตัน/เดือน มีพนักงานและพนักงานของผูร้ ับเหมารวม 261 คน สาหรับการผลิตจะ
ขึ้นกับปริ มาณการสั่งซื้ อของลูกค้า ฤดูกาล และการคาดการณ์ยอดขายของฝ่ ายจัดการ (ฝ่ ายการตลาด) ซึ่ งสามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าได้ แต่เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคตที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นที่
จะต้องปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกาลังในการผลิต รักษาคุณภาพ
และสนองความต้องการของลูกค้า
2. กำรจัดหำวัตถุดิบทีใช้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบหลักในการทาอัลลอยด์ชนิดต่าง ๆ ในการผลิตของบริ ษทั คือ อลูมิเนียม และ โลหะชนิดอื่น ๆ การจัดซื้ อ
นั้น ส่ วนมากวัตถุดิบมีความจาเป็ นต้องนาเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากวัตถุดิบส่ วนมากไม่ได้มีการผลิตอยูใ่ นประเทศไทย
โดยแหล่งวัตถุดิบนั้นมาจากแหล่งที่ได้รับความน่ าเชื่ อถือในระดับสากล ซึ่ งในการจัดหาวัตถุดิบนั้น ราคาของวัตถุดิบจะ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ งราคาของวัตถุดิ บนั้น เป็ นไปตามราคาตลาดโภคภัณฑ์ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ต้องมี การบริ หาร
จัดการเพื่อการได้มาซึ่ งวัตถุดิบที่มีราคาดี อีก ทั้ง จากการที่บริ ษทั มีประวัติและความสัมพันธ์อนั ดีในการซื้ อขายอลูมิเนียม
และอื่น ๆ กับผูข้ ายหลายราย ทาให้ได้รับความไว้วางใจและได้รับการเสนอขายจากผูผ้ ลิตและผูค้ า้ รายใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ
ทาให้บริ ษทั มีแหล่งวัตถุดิบมากขึ้นและได้รับเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีข้ นึ โดยสรุ ปจากความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยาวนานกับผูข้ าย
หลายรายจนเป็ นที่ไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา ประกอบกับนโยบายบริ หารจัดการที่กระจายความเสี่ ยงใน
การจัดหาวัตถุดิบ โดยการจัดหาผูข้ ายรายใหม่เพิ่มเติม และการชาระเงินที่ตรงต่อเวลา ทาให้บริ ษทั มีความมัน่ ใจการจัดหา
วัตถุดิบในการผลิตทั้งวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบอื่นๆว่าจะมีความสม่าเสมอด้านปริ มาณ ความเชื่อถือด้านคุณภาพ และความ
สมเหตุสมผลด้านราคา ได้ตลอดไป
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3. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตและวัตถุดิบเหลือใช้ของบริ ษทั ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เกินกว่าปริ มาณที่กฎหมายกาหนดไว้
ทั้งนี้ เนื่ องจากการหลอมอลูมิเนี ยมของบริ ษทั ฯ ใช้อลูมิเนี ยมแท่ง (Ingot) ซึ่ งมีความบริ สุทธิ์ 99.7% และใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG)
เป็ นเชื้อเพลิงแทนน้ ามันเตาเกรดสู งเป็ นเชื้อเพลิงในการหลอม จึงมีมลสารเกิดขึ้นน้อยมากและอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด
เตาหลอมรวมทั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่ องอยู่ภายในอาคารโรงงานที่มีฝาผนังโดยรอบ จึงทาให้เสี ยงไม่มีผลกระทบใด ๆ
ส่วนน้ าเสี ย เช่น น้ าปนคราบน้ ามัน ที่เกิดจากระบบหล่อเย็นของขั้นตอนหล่อรี ดแผ่นอลูมิเนียม ซึ่ งมีการบาบัดโดยผ่านบ่อพักน้ า
เสี ย ระบบดักคราบน้ ามันตลอดจนระบบบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยน้ าทิ้ง และยังมีโรงบาบัดน้ าเสี ยที่ได้มาตรฐานในการบาบัดน้ า
เสี ย สาหรับเศษวัตถุดิบซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นอลูมิเนี ยมสามารถนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ ส่ วนเศษสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วได้ถูกส่งไปกาจัด/บาบัดอย่างถูกต้องตามระบบและกฎหมาย จึงทาให้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนิ นการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม
(EIA) ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมกาหนดเป็ นประจาทุกปี ๆ ละ 2 ครั้งมาโดยตลอด ซึ่ งผลการตรวจคุณภาพสิ่ งแวดล้อมยัง
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนดไว้ทุกรายการ และที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ยังไม่เคยมีประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมใด ๆ
เลย โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวไปเป็ นเงินประมาณร่ วม
2 ล้านบาท รวมถึงการที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการนาก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใช้แทนเชื้อเพลิงหรื อพลังงานที่ใช้อยู่เดิมตั้งแต่ปลายปี
2546 การติดตั้งระบบดูดฝุ่ นบริ เวณเตาหลอม, เตาเผากาจัดกลิ่น ทาให้สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้น้อยลงไปกว่าเดิม
อีกทางหนึ่ง และยังคงกระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็ นฉบับล่าสุ ดที่เป็ นปัจจุบนั
ส่ วนโครงการสาธิ ต (ต้น แบบ) สาหรั บเตาหลอมประสิ ทธิ ภาพสู งในอุตสาหกรรมอลู มิเนี ยมที่ เป็ นโครงการ
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) รวมถึงโครงการส่งเสริ มวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ที่บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 1.2
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ข้างต้น

2.4 งานทีย่ ังไม่ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
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4. ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุน
อย่างมีนยั สาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำ (FTA) ที่อำจมีผลกระทบต่ อยอดขำยและต้ นทุนกำรผลิต
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตผลิตภัณฑ์อลู มิเนียมชนิดแผ่นและม้วนจาหน่ าย เป็ นการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
การที่รัฐบาลได้ดาเนินการปรับโครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าทัว่ ไป (MFN RATE) โดยสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตและจาหน่ายมีอตั รา
ภาษีนาเข้าลดลงเหลือ 5% ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2548 บางส่ วนลดลงเหลือ 3% ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2559 แล้ว ส่วน
เขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) มีอตั ราภาษีนาเข้าลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 สาหรับการเปิ ดเสรี การค้า (FTA) ในรู ปแบบ
ทวิภาคี (Bilateral) กับประเทศต่าง ๆ เช่น บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน อาเซียน-จีน ญี่ปุ่น, ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผูผ้ ลิ ตวัตถุดิบและผลิ ต -จาหน่ ายสิ น ค้าอลูมิเนี ยมเช่ น เดี ยวกับบริ ษทั ฯ มี การลดภาษีเหลื อ 0% ส่ วนอาเซี ยน-อินเดี ย
อาเซี ยน-เกาหลี จะทยอยมีผลไล่เลี่ยกัน การลดอัตราภาษีนาเข้าของรัฐบาลดังกล่าวมีแนวโน้มทาให้การนาเข้าเพิ่มสู งขึ้น
รวมถึ งโครงการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จ พิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ทาให้มีนักลงทุนราย
ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี และมีคู่แข่งจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งตลาด
รายได้ และกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั อย่างมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้พยายามให้ขอ้ มูลถึงผลกระทบและเตรี ยมความพร้อมต่อ
เหตุการณ์ดงั กล่าวด้วยการลงทุนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและพัฒนาเทคนิคการผลิต เพื่อให้ได้ท้ งั ผลผลิตและ
คุณภาพที่สูงขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต การพัฒนาตลาดและสิ นค้าใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา จึงเชื่อว่าน่าจะมีส่วน
ช่วยลดผลกระทบดังกล่าวลงได้บา้ ง
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิง่ ผู้จัดจำหน่ ำยรำยใหญ่ หรือน้ อยรำย
ในปี 2563 บริ ษั ท ได้ มี ย อดขายผ่ านผู ้จั ด จ าหน่ าย คื อ MALC Thai Co., Ltd. เป็ นจ านวนเงิ น 497.77 ล้ านบาท
(คิดเป็ นร้อยละ 48.78 ของรายได้จากการขาย) ทั้งนี้ บริ ษทั มีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd.
เป็ นผูจ้ ัดจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายช่ วง อายุสัญ ญา 5 ปี ต่อเนื่ องจากสัญ ญาเดิ ม มี ผลตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2560 โดย
MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็ นตัวแทนของกลุ่ม Mitsubishi และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ มผูถ้ ื อ
หุ้นประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เองก็ได้ถูกพัฒนาจนเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าของผูจ้ ดั จาหน่ ายรายนี้ จึงมีความ
เป็ นไปได้นอ้ ยที่ผจู ้ ดั จาหน่ายรายนี้จะยกเลิกหรื อไม่ต่อสัญญากับทางบริ ษทั
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต
Aluminium เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ของบริ ษทั ซึ่ งมีการจัดจาหน่ ายโดยตรงจากผูผ้ ลิต (Producer) และโดยผูค้ ้า
(Trader) โดยในปี 2563 ตลาด Aluminium ได้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนทั้งปริ มาณและราคา เนื่องจากความต้องการที่
เพิ่มขึ้นจากการฟื้ นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก
นอกจากนี้ ในตลาดการเงินได้มีการนา Aluminium ไปเป็ นฐานของตราสารทางการเงิน ทาให้เพิ่มความผันผวนด้าน
ปริ มาณและราคามากขึ้น กล่าวคือ ไม่เป็ นไปตามกลไกตลาดด้านอุปสงค์และด้านอุปทานที่แท้จริ ง
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จากปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ได้เตรี ยมพร้อมในการบริ หารความเสี่ ยงด้านอุปทานโดยการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจด้วยการจัดซื้อจากผูจ้ าหน่ายหลายรายจากทั้งสองประเภทและจากแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆ และการทาสัญญาซื้อขาย
ในระยะยาวและระยะสั้นประกอบกัน นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีเครื่ องมือทางการเงินในการป้ องกันความเสี่ ยงด้านราคา เช่น
สัญ ญาแลกเปลี่ยนราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap) ระยะสั้น กับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งจะช่วยให้สามารถบริ ห าร
ต้นทุนมิให้มีความผันผวนมากนัก และทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านรายได้ต่อไป
อย่างไรก็ดีการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถจัดการซื้อวัตถุดิบได้ในราคา
ต่ากว่าตลาดซึ่ งไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยาในขณะที่ทาสัญญา และบริ ษทั ฯ มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทา
ก าไรจากการผัน ผวนของราคา Aluminium โดยในปี 2563 บริ ษัท ฯ ไม่ มี สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นราคาสิ น ค้า โภคภัณ ฑ์
(Commodity Swap)
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน
เนื่ องจากบริ ษ ทั มีการนาเข้าวัตถุดิบหลักในการผลิตจากต่างประเทศ ในขณะที่จาหน่ ายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินบาท
บางส่วน จึงมีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ งใน
การทาสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการบริ การความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 18.92 ล้านบาท และขาดทุนจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ จานวน 6.09 ล้านบาท
นอกจากนี้สถาบันการเงินต่าง ๆได้ให้การสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อในการนาเข้าวัตถุดิบหลักอย่างเพียงพอและใน
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ เงินกูย้ ืมเงินระยะยาว และ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย บริ ษทั
ฯ ควบคุมบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ การใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ใช้วงเงิน
กูย้ ืมเงินระยะยาวสาหรับการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว หรื อใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรื อเงินกูย้ ืมระยะสั้นเพื่อ
เป็ นทุนหมุนเวียน
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ย งด้านการให้สินเชื่ อ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการ
กาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ จานวนสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ คือ มูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้
การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีถือหุ้นรำยใหญ่ มำกกว่ำร้ อยละ 25
ณ วันที่ 25 มี นาคม 2564 บริ ษ ัท โลหการไทย จากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัทเพื่อ การลงทุ น (Holding Company) ถื อหุ้ น
100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเฉนียน ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั ฯ จานวน 41,848,338 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 41.89 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จึงทาให้ตระกูลชัยเฉนียนสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ อ งการแต่ งตั้งกรรมการ การขอมติ ในเรื่ องอื่น ๆ ที่ ต้องใช้เสี ยงข้างมากของที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ้ น ยกเว้น เรื่ องที่ ตาม
ข้อบังคับบริ ษ ัทฯและกฎหมาย ก าหนดให้ ต้องได้รับ เสี ยง 3 ใน 4 ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ้น รายอื่น จึ งอาจ
…….….รับรองความถูกต้ อง
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รวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ้นใหญ่เสนอได้ค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ
ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเสี ยงข้างน้อยอยูแ่ ล้ว จึงไม่เคยเกิดปัญหา
ดังกล่าวกับบริ ษทั ฯ เลย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
(1) ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก ๆ ที่บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุ รกิจ คือ บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินรวม 6
โฉนด (ติดต่อกัน) รวมเนื้ อที่ 34 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่บริ เวณ ถนนสุ ขุมวิท กิโลเมตรที่ 41.5 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอ
เมื องฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารโรงงาน 4 โรง อาคารเก็บสิ นค้า 1 หลัง อาคารสานักงาน 2 หลัง เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่ สาคัญ เช่น เตาหลอม เครื่ องหล่อ รี ด อบ ตัด ดึง เคลือบ แผ่นอลูมิเนี ยม ฯลฯ ซึ่ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉพาะ
เครื่ องจักรที่ สาคัญบริ ษ ทั ต้องปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มีขีดความสามารถและความเพียงพอเหมาะสมต่อการใช้
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และอนาคต โดยมีมูลค่าและภาระดังนี้
หน่ วย : ล้ำนบำท
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ภำระผูกพัน
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ณ 31 ธ.ค. 2563
(วงเงินจำนอง)
ที่ดิน
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
40.31
97.44
อาคาร
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
32.24
เครื่ องจักร-อุปกรณ์
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
558.74*
963.68
หมายเหตุ

* ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 168.57 ล้านบาท

บัตรส่ งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรลงทุน (BOI)
บริ ษทั ฯได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ดังนี้
1. บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริ ษทั ฯได้รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่น
และอลูมิเนียมแผ่นม้วน ประเภท 2.15 กิจการรี ด ดึง หล่อ หรื อทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก มีกาลังการผลิต ปี ละประมาณ 16,000
ตัน โดยได้รับสิ ทธิและประโยชน์ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิให้การส่งเสริ ม) ดังนี้
• ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนมาเกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาหนด 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มมีรายได้จาก
ไการประกอบกิจการนั้น
• ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
• ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นาเข้าครั้งแรก
…….….รับรองความถูกต้ อง
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ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ยังไม่ ได้แ จ้งเปิ ดด าเนิ น การ และบริ ษทั ฯ ได้รับ การขยายเวลาการแจ้งเปิ ดออกไปอี กถึ งเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2565
(2) บริ ษทั ไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(3) บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม จึงไม่มีนโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
4.2 ทรัพย์สินที่ไม่ มตี ัวตนที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจ
ค่ำลิขสิทธิ์

ซอฟท์ แวร์ คอมพิวเตอร์

1.46

1.13

(หน่ วย : ล้ำนบำท)
รวม
2.59

5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
นอกเหนื อ จากการดาเนิ นคดี บัง คับชาระหนี้ จากลูกค้า ที่ เกิ ด จากการประกอบธุ ร กิ จโดยปกติ แล้ว บริ ษ ทั ไม่มี
ข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่นใด ซึ่งบริ ษทั เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี โดยที่คดีหรื อข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุ ด
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6. ข้ อมูลทั่วไป และข้ อมูลสำคัญอืน่
6.1) ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ

บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ธุ ร กิ จ หลักของบริ ษ ัท ฯ คื อ อุ ต สาหกรรมอลู มิ เนี ย มด้วยการผลิ ต และจ าหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์
อลูมิเนี ยมกึ่งสาเร็ จรู ปประเภทแผ่นและม้วนชนิ ดต่าง ๆ จาหน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตอื่น ซึ่ งจะนาไป
ผลิตเป็ นสิ นค้า หรื อเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ นค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยได้รับการ
รั บ รอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ปั จจุ บั น นั บ ว่ า บริ ษั ท เป็ นผู ้ผ ลิ ต สิ นค้ า
อลูมิเนียมที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ระกอบการที่
อยูใ่ นสายการผลิตปลายทาง ประเภทโรงงานต่าง ๆ ซึ่ งมีท้ งั ลูกค้าภายในประเทศรวมถึงบริ ษทั
ต่างชาติที่ต้งั โรงงานอยูใ่ นประเทศไทย ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเพื่อการส่ งออก (Export zone) และลูกค้า
ต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั มีช่องทางการจาหน่ายหลักๆ โดยพนักงานขาย ของบริ ษทั ฯ
เอง และผ่านผูจ้ ดั จาหน่ าย โดยบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

สานักงาน

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
เลขทะเบียนบริ ษทั 0107537000238 (เดิมเลขที่ บมจ.270)
โทรศัพท์ 02-213 2514 โทรสาร 02-287 2031
Home page: http//:www.varopakorn.com E-mail : admin@varo.thai.com

โรงงาน

280 (เดิม 274) หมู่ที่ 4 ถนนสุ ขมุ วิท กิโลเมตรที่ 41.5 ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-323-1684 โทรสาร 02-323-9635

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 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

ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สานกงาน อีวาย จากัด
ชั้น ที่ 33 อาคารเลครั ชดา คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถ.รั ชดาภิ เษกตัดใหม่ กรุ งเทพฯ 10110
โทร.02-264 0777 โทรสาร 02-264 0789
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ส่ วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุชำระแล้ ว
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 487,328,400 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 5 บาท (ไม่มีหุน้ บุริมสิทธิ)

7.2) ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 25 มีนำคม 2564
ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น
1.

บริ ษทั โลหการไทย จากัด 1

2.

กลุ่มมิตซูบิชิ (Mitsubishi Group) ประกอบด้วย

สั ญชำติ

จำนวนหุ้นที่ถือ

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น %

ไทย

41,848,338

41.89

ต่างด้าว

20,072,397

20.09

- MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD.2 ถือหุ้น 13,381,476 หุ้น คิดเป็ น 13.39%
- Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. 2 ถือหุ้น 6,690,921 หุ้น คิดเป็ น 6.70%
3.

กลุ่มนางสรณี ย ์

ดีพนั ธุ์พงษ์ 3

ไทย

7,354,769

7.36

4.

กลุ่มนายจิรวุฒิ

จัยวัฒน์ 4

ไทย

4,241,318

4.25

5.

กลุ่มนางนิดา

ชิตานนท์ 5

ไทย

3,971,675

3.98

ไทย

2,686,741

2.69

6

6.

กลุ่มนางศรี พรรณ

ชัยเฉนียน

7.

นายวิเชียร

ศรี มุนินทร์นิมิตร

ไทย

2,623,600

2.63

8.

กลุ่มนายสันชัย

ชัยเฉนียน 7

ไทย

1,919,722

1.92

9.

นางพรทิพย์

รุ จิณรงค์

ไทย

1,829,595

1.83

เจริ ญรัถ

ไทย

1,813,402

1.82

10. นางสงาม
1

เป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเฉนียน โดยไม่มผี ถู ้ ือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั Holding Company ประกอบด้วย
กลุ่มผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือ

สั ดส่ วนร้ อยละ (%)

1) กลุ่มนางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์

437,180

21.86

2) กลุ่มนายสันชัย ชัยเฉนียน

306,300

15.32

3) กลุ่มนายจิรวุฒิ จัยวัฒน์

331,140

16.56

4) กลุ่มนางศรี พรรณ ชัยเฉนียน

307,660

15.38

5) กลุ่มนางนิดา ชิตานนท์

316,940

15.85

6) กลุ่มนางสงาม เจริ ญรัถ

300,780

15.04
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MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ถือหุน้ โดย Mitsubishi Materials Corporation ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม Mitsubishi Group ในสัดส่ วนร้อยละ 90 ของ
หลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสี ยง และ Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยง ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นญี่ปุ่นตามสัญญาระหว่างกลุ่มผูถ้ ือหุ้นไทยกับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นญี่ปนซึ
ุ่ ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อมิตซูบิ ชิกรุ๊ ป (Mitsubishi Group) วันที่ 15
ธันวาคม 2538
กลุ่มสรณีย์ ดีพนั ธุ์พงษ์ ประกอบด้วย นางสิ ริเกตุ ชัยเฉนียน นางสรณีย์ (ประธานกรรมการ/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ) นายไชยยง (ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ) นางสาวกัญญภัทร และ นายณพีร์ ดีพนั ธุ์พงษ์
กลุ่มนายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ ประกอบด้วย นางสาวปุรณี นายจิรวุฒิ (กรรมการ) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ บริ ษทั สมาสัย จากัด
กลุ่มนางนิดา ชิตานนท์ ประกอบด้วย นางนิดา น.พ.หทัย นางสาวกุลยา นายสหสี ห์ (กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ฯ)
และ นายพีรายุ ชิตานนท์
กลุ่มนางศรี พรรณ ชัยเฉนี ยน ประกอบด้วย นางศรี พรรณ ร.ท.กมลนัย (กรรมการ) และ นางสาวสุภิดา ชัยเฉนียน
กลุ่มนายสันชัย ชัยเฉนียน ประกอบด้วย นายสันชัย นางสาวหนึ่งนุช ชัยเฉนียน และ นางจุฑาพร เตชะไพบูลย์

7.3) กำรออกหลักทรัพย์อนื่
- บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.4) นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ปี ละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 60% ของกาไรสุ ทธิจากการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิของที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น

ประวัติกำรจ่ ำยเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุ ทธิที่ผ่ำนมำย้ อนหลัง
ปี
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
*
**
***
****

เงินปันผล (บำท/หุ้น)
0. 17
0.20
0.12
0.325*
0.225**
0.45***
0.40****

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ (บำท/หุ้น)
0.28
0.12
0.18
(0.28)
0.03
(0.97)
(0.70)
0.55
0.34
0.68
0.03
0.68

เงินปันผลต่ อกำไรสุ ทธิ (%)
60.71
166.67
66.67
59.09
59.47
66.17
58.82

- จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็ นหุ้นปันผล 2,436,642 หุ้น คิดเป็ นเงินปันผล 12,183,210 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงิน 19,493,136 บาท
- จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็ นหุ้นปันผล 2,377,014 หุ้น คิดเป็ นเงินปันผล 11,885,070 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงิน 9,508,881.18 บาท
- จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็ นหุ้นปันผล 4,528,041 หุ้น คิดเป็ นเงินปันผล 22,640,205 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงิน 18,112,164.20 บาท
- จ่ายเป็ นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็ นหุ้นปันผล 4,312,430 หุ้น คิดเป็ นเงินปันผล 21,561,085 บาท
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หรื อคิดเป็ นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็ นเงินสดปันผลในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นเงิน 12,938,357 บาท

8. โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1) คณะกรรมกำรบริษัท
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุ คคลผูม้ ี คุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ จานวน
11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน กับกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 8 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ
4 ใน 8 ท่าน และทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่าน ถือได้ว่าบริ ษทั มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารกับ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารในสัดส่ วนที่เหมาะสม ส่ วนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรรวม 11 ท่ ำน รวมกรรมกำรที่ทำหน้ ำที่เลขำนุกำร คือ
ลำดับ

1. *
2.
3.*
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

นางสรณี ย์

ดีพนั ธุ์พงษ์ a

ประธานกรรมการ

นายไชยยง

ดีพนั ธุ์พงษ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

นายสหสี ห์

ชิตานนท์

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารและการเงิน

นายจิรวุฒิ

จัยวัฒน์

จำนวนครั้งที่เข้ ำร่ วม
ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท
บำเหน็จ

เบีย้ ประชุม

6/6

-

30,000

5/6

-

25,000

6/6

-

30,000

กรรมการ

6/6

-

30,000

นางทรงศิริ สุนทรวิภาต

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/6

-

25,000

นายมาโมรุ

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

3/6

-

15,000

4/6

-

20,000

6/6

-

30,000

3/6

-

15,000

3/6

-

15,000

3/6

-

15,000

6/6

-

-

b

คูโบต้า

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายปิ ติพงษ์ พิศาลบุตร c

กรรมการอิสระ

ร.ท. กมลนัย

กรรมการ

ชัยเฉนียน

นายโยชินาโอะ โตโยดะ

d

กรรมการ

นายเอะซึโอะ ยามามูระ e

กรรมการ

นายปราโมทย์ หาญสกุล

เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริ ษทั

f

รวม
250,000
* กรรมการผูม้ ีอานาจตามหนังสื อรับรอง (เปลี่ ยนแปลงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563)
a
นางสรณีย์ ดีพนั ธุ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชัย ชัยเฉนียน ที่ลาออก
b
นายไชยยงค์ ดีพนั ธุ์พงษ์ เข้าเป็ นกรรมการและได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล่ าออก (นับการเข้าร่ วม
ประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
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นายโยชินาโอะ โตโยดะ เข้าเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาตาเบ้ ที่ลาออก (นับการเข้าร่ วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
นายเอะซึโอะ ยามามูระ เข้าเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ทีล่ าออก (นับการเข้าร่ วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
e
นายปราโมทย์ หาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณี ย์ ดีพนั ธุ์พงษ์
(มีขอ้ มูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 1)
c

d

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ : ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยกรรมการมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจและดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ
(1) เรื่ องที่กฎหมาย และ/หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
(2) การท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับ การได้ม า หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พ ย์สิน ของ
บริ ษ ัท ฯ ตามความหมายที่ กาหนดที่ ใช้บัง คับ กับ การท าราย การที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท จด
ทะเบี ยน หรื อการได้มา หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพ ย์สิ น ของบริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนแล้วแต่กรณี ให้
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ
กรรมการบริ ษทั อาจมอบอานาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อกรรมการบริ หารให้ไป
ดาเนินกิจการใด ๆ แทนกรรมการได้ ทั้งนี้ภายในขอบข่ายที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบตั ิหากมีการมอบอานาจ
ก็จะมอบอานาจเป็ นการเฉพาะเป็ นคราว ๆ ไป
ชื่ อและจำนวนกรรมกำรซึ่ ง มีอำนำจลงลำยมือ ชื่ อแทนบริ ษัทฯ : คือ นายสหสี ห์ ชิ ตานนท์ ลงลายมื อชื่ อร่ วมกับ นาง
สรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ (เดิม : นายสันชัย ชัยเฉนียน หรื อ นางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์ หรื อ
นายสหสี ห์ ชิตานนท์ ลงลายมือชื่อร่ วมกันสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ )

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ลำดับ
1*
2
3

รำยชื่อ
นางทรงศิริ

สุนทรวิภาต

นายมาโมรุ คูโบต้า
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์

ตำแหน่ ง

จำนวนครั้ง
ที่เข้ำร่ วมประชุม

เบีย้ ประชุม
ประจำปี

ค่ำตอบแทน
ประจำปี **

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

20,000

240,000

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
รวม

10,000
20,000
50,000

100,000
100,000
440,000

* มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
** ค่าตอบแทนประจาปี 2563 จ่ายในปี 2564
(มีขอ้ มูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ :
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน (InternalControl) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงบบริ ษทั
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4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2) ผู้บริหำร

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร/ผู้บริหำร/ผู้มีอำนำจควบคุม
ลำดับ
1*
2*
3*
4*
5*
6**
7***
8**
9**
10
11
12**
13**
14**
15
16

รำยชื่อ
นางสรณีย์
นายไชยยง
นายสหสีห์
นายปราโมทย์
นางสาววาสนา
นางสาวกัญญภัทร
นายฐตวรรษ
นายเกษม
นายประจวบ
นายคาซูฮิโร
นางสาวประภา
นายนวพล
นายอาณัฐ
นายสมเกียรติ
นางสาวรัศมี
นางสาวลภัสรดา

ดีพนั ธุ์พงษ์ a
ดีพนั ธุ์พงษ์ b
ชิตานนท์
หาญสกุล c
สุขสายันต์
ดีพนั ธุ์พงษ์
จันทร์ศรี
กุศลศิริคุณ
เลือดไทย
อิโนอุเอะ
พิศุทธิธาดา
สิงห์นิล
จัมปานันท์
ขุนพิทกั ษ์
นนท์ศิริ
สายคา

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายนิติกรรม สายนิติกรรม
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี สายบัญชี
ผูอ้ านวยการสายการตลาดและสนับสนุน สายการตลาดและสนับสนุน
ผูจ้ ดั การโรงงาน / สายโรงงาน
ผช.ผูจ้ ดั การโรงงาน ด้านวางแผน คุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต สายโรงงาน
ผช.ผูจ้ ดั การโรงงาน ด้านการผลิตและวิศวกรรม สายโรงงาน
ที่ปรึ กษาด้านเทคนิคอาวุโส สายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ สายบริ หารและสนับสนุน
รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม สายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 2 สายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 3 สายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกลยุทธจัดหาวัตถุดิบและโลจิสติกส์ สายบริ หารและสนับสนุน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ สายบริ หารและการเงิน
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* ลาดับ 1 - 7 : ผูบ้ ริ หาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ลาดับ 8- 16 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารประจาโรงงาน
** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
*** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
a
นายไชยยงค์ ดีพนั ธุ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชัย ชัยเฉนียน ที่ลาออก
b
นางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชัย ชัยเฉนียน ที่ลาออก
c
นายปราโมทย์ หาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ : บริ หารงานภายในขอบเขตตามอานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนดาเนินงานต่าง ๆ อันเป็ นการประกอบธุรกิจปกติหรื อเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และเป็ นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรื อเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุ มัติไว้แล้ว
รวมถึงพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตั ิหรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมาย
ทั้งนี้ อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ดังนั้น การอนุมตั ิรายการที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่น ใดกับบริ ษทั ฯ จะต้องเสนอต่อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว
(มีขอ้ มูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.3) เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์ กรรมการของบริ ษทั ฯ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การ
บริ ษทั ฯ ด้วยตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2551 และพ้นจากหน้าที่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ
แต่งตั้ง นายปราโมทย์ หาญสกุล ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2563 แทน
(มีขอ้ มูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.4) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (ปี 2563)
(ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ ษทั ทุกคน (ค่าเบี้ยประชุมและบาเหน็จกรรมการ กับ ค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 รวมเป็ นเงิน 0.74 ล้านบาท (ดูรายละเอียดใน
ตารางใน หัวข้อ 8.1, 8.2)
(ข) ค่าตอบแทนรวมและจานวนรายของกรรมการบริ หาร/ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทุกคน (เงินเดื อน, โบนัส)
รวม 8 คน (นับรวมผูบ้ ริ หารที่พน้ จากตาแหน่ ง) [เฉพาะผูบ้ ริ หาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.2] เป็ นเงิน 13 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- รถประจาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
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8.5) บุคลำกร
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานและพนักงานของผูร้ ับช่วงเหมาทั้งหมด 261 คนโดยมีผลตอบแทนของพนักงาน
รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 108.04 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน สวัสดิการ
เงินโบนัสฯ
นโยบายในการพัฒ นาพนั กงาน นอกจากบริ ษ ั ท จะได้รั บ การรั บ รองระบบบริ หารคุ ณ ภาพ ISO 9001 : 2015
ซึ่งครอบคลุมการบริ หารงานโดยรวม และการนาโครงการพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าในงานและการวางผังทดแทนตาแหน่งมาใช้
เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการทางานสามารถเห็นความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองได้แล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อบรบพัฒนาผูบ้ ริ หาร และพนักงานทั้งภายในสถานที่
และภายนอก ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเข้าใจในข้อกาหนดมาตรฐานห้องปฎิบตั ิการ ISO/IEC/ 17025
การปรับเปลี่ยนข้อกาหนดการนาเข้าสิ นค้าของอินเดีย
การสร้างจิตสานึกด้านคุณภาพ รุ่ นที่ 1 รุ่ นที่ 2
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การคลาวด์
Requirement of ISO 9001: 2015 ISO 14001 : 2015
การตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO9001 + ISO 14001
การอบรมแผนปฎิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิน สารเคมีรั่วไหล
การฝึ กซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจาปี 2563
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
Management Meeting & Training
Cost Reduction
หลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งแปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ตามกฎหมายใหม่)ติวเข้มให้
เต็ม 100 - บริ ษทั จดทะเบียน " ประจาปี 2563
• หลักสู ตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2563
• หลักสูตร เรื่ อง “นโยบายการลดก๊าซเรื อนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน”
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ในส่ วนข้อพึงปฏิ บัติที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน (Code of best practices) ที่ เป็ นแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯ และกรรมการของบริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ยกเว้นเพียงเรื่ องประธานกรรมการที่ควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็ นอิสระหรื อกรรมการภายนอก
ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมอลูมิเนี ยมที่ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจอยู่เป็ นธุ รกิจที่ ต้องใช้บุคคลากรที่ มีความรู ้ความชานาญและ
ประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่ งประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติดงั กล่าวและมีประสบการณ์อยู่
ในธุรกิจนี้มาหลายสิ บปี สามารถทาคุณประโยชน์และกาหนดนโยบายกากับดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ ได้
เป็ นอย่างดี

9.2) คณะกรรมกำรชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่งตั้งคณะอนุ ก รรมการที่ มี ค วามเหมาะสมและมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อ กาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพียงชุดเดียว คือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่มีความเป็ นอิสระเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2542 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผ่านมามีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมีจานวนกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุม ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขต
อานาจหน้าที่คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ (1) (2) โครงสร้างการจัดการ ข้างต้น
ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ เป็ น
คณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าวตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย
โดยในปี ที่ผ่านมาคณะอนุ กรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิ จารณาค่าตอบแทน
แก่กรรมการ 3 ครั้ง

9.3) กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสู งสุ ด
เมื่อปลายปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่เป็ น
คณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในปี ที่ผ่านมาคณะอนุ กรรมการฯ ได้ทาการประชุม 1
ครั้ง เพื่อพิจารณาดาเนินการสรรหา คัดเลือก กลัน่ กรอง บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯที่จะแต่งตั้ง
ให้เป็ นกรรมการ แล้วนาเสนอรายชื่ อให้ คณะกรรมการพิจารณา และประธานกรรมการจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อบุคคลที่ จะ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
กำรแต่ งตั้ง : ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

..............รับรองความถูกต้ อง

ห น้ า 26

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ = จานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่ จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ให้ ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาดนอกจากนี้ ในกรณี
ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้
คณะกรรมการเลื อกบุคคลใดบุ คคลหนึ่ งซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัท
มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
ส่วนในการสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้องต้น เพื่อกลัน่ กรอง สรรหา บุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ได้ แล้ว
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป

9.4) กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

9.5) กำรดูแลเรื่องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อเพื่อการ
ซื้ อขายหลักทรั พย์ โดยก าหนดให้ ผู ้บริ หารรายงานการซื้ อขายหลักทรั พย์ตามที่ กฎหมายก าหนด เพราะ หากการถื อครอง
หลักทรั พย์มีการเคลื่ อนไหว ก็จะสามารถเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความสุ จริ ตได้และที่ ผ่านมาไม่มีการเคลื่ อนไหวของการถื อครอง
หลักทรัพย์หรื อปรากฏว่ามีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด

9.6) ค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ที่บริ ษทั ได้จ่ายให้แก่นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5419 สังกัด บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็ นเงิน 1,250,000 บาท
(บริ ษทั ฯ ได้รับส่วนลดเนื่องงจากสานการณ์โควิด-19 จานวน 200,000 บาท จากที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1,450,000
บาท)
(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee) เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั แต่ไม่เกิน 120,000
บาท ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป

9.7) กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและได้ดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่องในการส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบียนมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นาข้อพึงปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จานวน 15 ข้อ มาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม เป็ น “ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ”
จานวน 5 หมวด เพื่อเป็ นแนวทางให้บริ ษทั จดทะเบี ยนถื อปฏิ บตั ิและให้เปิ ดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวรวมทั้ง
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เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ง บริ ษทั ได้ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น จึงได้กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการ โดยคานึ งถึง
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น เช่น สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อโอนหุ้น การได้รับการปั นผลจากกาไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอและทันเวลา การเข้าร่ วมและใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น 1 ครั้ง นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่ อต่าง ๆ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดแล้ว บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้ง
ข้อมูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสื อมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสี ยงลงคะแนน แผนที่ รวมถึงการประกาศโฆษณา
ในหนังสื อพิมพ์ให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ซึ่ งสถานที่จดั
ประชุมเป็ นภายนอกบริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงความประหยัดและสะดวกต่อผูถ้ ือหุ้นในการเข้าร่ วมประชุม และจะปรับปรุ งข้อมูล
ประกอบการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ผ่านมามีกรรมการที่อยูใ่ นประเทศเข้าร่ วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุม
จะดาเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม ตรวจสอบ
การด าเนิ น งาน การแสดงความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ ได้อ ย่างเต็ม ที่ รวมทั้งได้บัน ทึ กประเด็ น ซัก ถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ดว้ ย
2) ควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผู ้ถื อ หุ้ น ทุ ก รายของบริ ษ ัท ฯ จะได้รั บ การปฏิ บัติ ที่ เท่ าเที ย มกัน และเป็ นธรรมโดยเฉพาะสิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐาน
คณะกรรมการจึ งมี น โยบายอานวยความสะดวกให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ้น ทุกท่าน โดยให้ผูถ้ ื อหุ้ นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้
สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาดาเนินการ
แทน โดยบริ ษทั ฯ จะเสนอชื่อประธานกรรมการอิสระหรื อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุ้น เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ในการแต่งตั้งกรรมการได้เป็ นรายบุคคล สนับสนุ นให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนเสี ยงในวาระสาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยงฯ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในกรณี มี ขอ้ โต้แย้งใน
ภายหลัง รวมถึงสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ภายใต้กรอบข้อบังคับ ข้อกาหนดของกฎหมาย
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบกรณี เกิ ดรายการที่ อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ยึดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดย
ราคาและเงื่อนไขจะเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยงั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับ
ธุรกรรมที่ทากับบริ ษทั ไม่เข้าร่ วมและงดออกเสี ยงในการตัดสิ นใจทาธุรกรรมนั้น ๆ และได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบ 56-1 รวมทั้งดูแลกาหนดแนวทางปฏิ บัติในการเก็บรั กษาและป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผู ้อื่นในทางมิชอบซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ้นอื่น
โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา
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3) บทบำทผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงาน
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน
โดยเฉพาะการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริ ษทั ตระหนักถึงความร่ วมมือและแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง
ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ซึ่ งถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็ จ ความหมัน่ คง ความ
ยัง่ ยืน ในกิจการของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่
กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงมีแนวทางการแจ้ง
เบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการกระทาผิด ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
4) กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
คณะกรรมการมี นโยบายให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ที่ เกี่ ยวข้องกั บบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางการเงิ น
ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส เป็ นปัจจุบนั ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
สื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานและข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ รวมถึ งสารสนเทศที่ ปรากฏในแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ฯ ว่าได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เ หมาะสมและถื อปฏิ บัติ อย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ว่าการบัน ทึ กข้อ มู ล ทางบัญ ชี มี ค วามถู กต้อง ครบถ้ว น และเพี ยงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ
งบการเงินบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ย วกับการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ วนงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ นั เนื่ องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก
บริ ษทั ฯ จึงยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทา
หน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน สถาบัน ผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอ
ทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-213-2514 โทรสาร. 02-287-2031 หรื อที่ e-mail address : admin@varo.thai.com
5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
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บทบำท หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ ซึ่ งได้มีส่วน
ร่ วมในการกาหนดหรื อให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
แก่กิจการและผูถ้ ือหุ้น โดยมีการทบทวนติดตามตรวจสอบการดาเนินการเป็ นประจา และเพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
กาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงานประจา ผูด้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการกับกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั ฯจึงมิได้เป็ นบุคคลเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีขอ้ พึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับชั้น ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าที่ดว้ ยระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่ งใส มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริ ษทั ฯ ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยและสังคมส่ วนรวม ซึ่ งทุกฝ่ ายในบริ ษทั ฯ จะต้องร่ วมกันดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่พึงปฏิบตั ิตาม
อย่างจริ งจัง ด้วยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ ม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัย
กรณี เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณายึดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
กันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิดงั ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ โดย
มี คณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายใน ขึ้น ตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ การปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสาคัญของบริ ษทั ฯ
ได้ดาเนินการไปตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก จึงได้มีการกาหนดและประเมินความเสี่ ยง
ของกิจการ ให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย มีการกาหนดมาตรการป้ องกันและ
จัดการความเสี่ ยง มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการมี กาหนดประชุ มโดยปกติ เป็ นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ ง โดยมี การก าหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่ วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชม. และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
โดยในปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจานวน 4 ครั้ง พิเศษอีก 2 ครั้ง (เนื่องจากาถานการณ์
โควิด -19) โดยมีจานวนกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในโครงสร้ างการจัดการ หัวข้อ
รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยงั มีประชุมนอกรอบก่อนการมีประชุมจริ ง (Pre Board’s meeting) ทุก ๆ ครั้ง
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารอีกเป็ นประจาไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
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กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษัทฯ มีภาระ
ความรับ ผิดชอบต่อผลการปฏิ บัติห น้าที่ ตามข้อบังคับ และตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึ งต่อผูถ้ ือหุ้ น ซึ่ งในปี ที่ ผ่านมา
โดยรวมถือว่าปฏิบตั ิหน้าที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรที่จะมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง เพื่อให้มีการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ค่ำตอบแทน
ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้น ในปี ที่ผ่านมาคณะอนุ กรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ 1 ครั้ง แต่การพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงนั้น จะอยูภ่ ายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยคานึงถึง
ระดับที่ ปฏิ บัติ อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ความเหมาะสมกับหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย รวมถึ งผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามที่กล่าวไว้แล้วใน (8.4) ข้างต้น
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการได้ส่ งเสริ ม และอ านวยความสะดวกให้ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร เลขานุ การบริ ษ ัท ฯ ได้เข้ารั บ การ
ฝึ กอบรมในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียน ฯ
ได้จดั ขึ้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ๆ กรรมการ
นั้น ๆ จะได้รับการแนะนาลักษณะธุรกิจ แนวทางการดาเนินธุรกิจ ข้อมูลและเอกสารที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
นอกจากนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารฯ ยังได้มีการรายงาน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุ ง วางแผน การดาเนิ นงาน การ
พัฒนา และสื บทอดงาน เพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอเป็ นประจา
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10. ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายดาเนิ น ธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate Social Responsibility : CSR) ด้วย
ความตระหนักและให้ความสาคัญในการสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุ รักษ์พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชนและผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย เช่น ลูกค้า ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ชุมชนโดยรอบ คู่คา้ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และ/หรื อหลักสากล รวมถึงต่อต้านการคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
กำรกำกับดูแลองค์กร : บริ หารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล มุ่งมัน่ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุนและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการดาเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ พลังงำน : บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานที่ชดั เจน
และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่ งแวดล้อมต่างๆ นาระบบบริ หาร
สิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อขจัดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิ ทธิ ภาพ พร้อมการ
ตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนิ นกิจการ ทา Environmental Impact Assessment (EIA) การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น การเข้าร่ วมโครงการ
ต่าง ๆ กับภาครัฐเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมสี เขียว ตาสับปะรด ฯลฯ
กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นธรรม : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม ใส่ใจใน
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม
กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่ งเสริ มการเคารพต่อสิ ทธิ
และเสรี ภาพ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริ มความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชัน่
ทุกรู ปแบบ
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ ำงเป็ นธรรม : บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแลให้ค่าจ้างอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ภายใต้กรอบแห่ งกฎหมาย จัดสวัสดิการและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ จาเป็ นพอเพียง มี คณะกรรมการสวัสดิ การเพื่อให้
พนักงานมี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงานด้านสวัส ดิ การแก่ พนักงาน ให้ค วามส าคัญ กับการดูแลเรื่ อ งความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในการทางาน มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดาเนิ นงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสุ ขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน จัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงเบื้ องต้น ฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟ ตรวจสุ ขาภาพ
ร่ างกายเป็ นประจ าทุ ก ปี ตรวจสอบความปลอดภัย ของสถานที่ ท างาน ติ ด ตั้ง สั ญ ญาณเตื อ นภัย ถัง ดับ เพลิ ง สร้ าง
สภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัยสาหรับพนักงาน ผูม้ าเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึ กอบรมสัมมนาให้ความรู ้
ด้านต่าง ๆ การสันทนาการ เช่น Management Meeting & Training การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมการท่องเที่ยววันแรงงาน
ทาบุญเลี้ยงพระ-เลี้ยงสังสรรค์ แจกรางวัลงานปี ใหม่ แจกของขวัญวันเกิด
ควำมสั มพันธ์ กับลูกค้ ำ และคู่ค้ำ : บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความ
พอใจสู งสุ ดของลูกค้า รับข้อร้องเรี ยน สารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรื อการบริ การ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสิ นค้า และบริ การในลักษณะเดียวกันนี้
จากคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า และคงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์ที่ดีและยัง่ ยืน โดยได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับ
ภูมิภาคจากลูกค้า
กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศลต่ ำงๆ : นอกจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่ วนของการดาเนินธุรกิจ
ปกติ (in process) บริ ษทั ยังได้ดาเนิ นการนอกเหนื อจากการดาเนิ นธุ รกิจปกติ (after process) ด้วยการสนับสนุ น/บริ จาค
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ทรัพย์ร่วมงานการกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่ วยงานภาครั ฐและองค์กรการกุศ ล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกุศุล เช่น
มอบของขวัญวันเด็กแก่ชุมชนโดยรอบ บริ จาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย งานกฐิน

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยใน
นอกจากกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หาร จะบริ หารงานและควบคุมภายในระดับหนึ่ งแล้ว บริ ษทั ยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีความเป็ นอิสระรวม 3 ท่าน โดยมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบัญชีเป็ นประธานกับมีผูต้ รวจสอบ
ภายใน ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบ กากับดูแล โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมถึ งเข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นร่ วมกับ ฝ่ ายจัดการ
ผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน การบันทึกบัญชี ของฝ่ ายต่าง ๆ เอกสารสาคัญ
ทางบัญชี ระบบภาษีอากร รายงานการเสี ยภาษี ภาษีซ้ือ-ภาษีขาย ความเสี่ ยงที่เกิดจากการควบคุมภายใน-ลูกหนี้การค้า ระบบการ
ควบคุมภายในของแผนกต่าง ๆ ตัวเลขทางบัญชี ที่มีความเชื่อมโยงกัน มาตรฐานบัญชีที่แก้ไขใหม่ ฯลฯ ซึ่ งผลการตรวจสอบ
จากสภาพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่ ดี เป็ นที่ น่ าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอี ยดปรากฏตามรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ) ส่ งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่ อถือได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึง
เห็ นว่าระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติ ดตามกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั โดยไม่ปรากฏว่ามีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ จัดการโดยคณะ
กรรมการบริ หารเป็ นผูก้ าหนดให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบตั ิ ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดและออกแบบระบบงาน
รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ ยง ซึ่ งการวางแผนการดาเนินธุรกิจหรื อปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงปั จจัยเสี่ ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการ
สามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปั จจัยความ
เสี่ ยงได้มีการระบุไว้แล้ว
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
หน่ วย : ล้ านบาท

รำยกำรระหว่ำงกัน (ณ 31 ธันวำคม 2563)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั โลหการไทย
จากัด

Mitsubishi Aluminum
Co., Ltd.

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

ลักษณะรำยกำร
บริ ษัทฯ เช่ าอาคารพื้นที่ 250 ตารางเมตร เพื่ อใช้เป็ นที่ ต้ งั
สานัก งานของบริ ษัท อายุสั ญ ญาเช่ าคราวละ 1 ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท
และผูเ้ ช่ ามีสิทธิ ในการต่ อสั ญญาเมื่อครบกาหนดเมื่อแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งเป็ นไปตามการดาเนิ นธุ รกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไปที่ตกลงกัน แต่บริ ษทั ฯ ได้รับ
การยกเว้นการเรี ยกเก็บค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
สัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance
Agreement) ตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5
ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalties)
จ่ ายเดื อ นละ 500,000 บาท ต่ อ การส่ ง วิ ศ วกร 2 คน มา
ประจาที่บริ ษทั ฯ (ยังไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ)
ตราบเท่าที่ยงั คงทางานที่บริ ษทั ฯ
- ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty)
จ่ายเป็ นรายครึ่ งปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็ น
1) แผ่นอลูมิเนียมสาหรับระบายความร้อนชนิดใหม่สาหรับ
สัญญาฉบับนี้ (New Fin stock for heat exchangers) อยู่ที่ 16% ของ Roll Margin โดยแปรผัน ตามปริ ม าณ ราคาขาย
และประสิ ทธิ ผลของการผลิต (yield) ตลอดอายุสัญญา 5 ปี
นับจากมีการขายครั้งแรก ยกเว้นสิ นค้าชนิ ดหนึ่งที่จะเริ่ มนับ
จากวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปี และจะจ่ายตามอัตรา
ข้างต้นตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2559
2) แผ่นอลูมิเนียมสาหรับเครื่ องปรับอากาศชนิดใหม่สาหรับ
สั ญ ญ าฉ บั บ นี้ (New fin stock for air conditions) ตามที่
คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin
3) ผลิตภัณ ฑ์ช นิ ดใหม่อื่น ๆส าหรั บ สั ญญาฉบับ นี้ (Other
New products) (ถ้ามี) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่ วมกัน แต่ไม่
เกิน 6% ของ Roll Margin
สัญญาการแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย (Exclusive Distribution
Agreement) กั บ บ ริ ษั ท ใน ก ลุ่ ม Mitsubishi Group โด ย
แต่ งตั้ง ให้ MALC-Thai Co., Ltd. เป็ นผู้จัด จ าหน่ าย และ
Thai-MC Co., Ltd. เป็ นผู้จัด จ าหน่ า ยช่ ว ง เพื่ อ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณ ฑ์แผ่นอลูมิเนี ยมไปยังลูก ค้าญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป คือ ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม ตั้งแต่วนั ที่ 27
มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี

มูลค่ ำรำยกำร
ควำมสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ
โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ล ะ 41.89 ข อ งจ าน วน หุ้ น
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ
โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ล ะ 13.39 ข องจ าน วน หุ้ น
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และเป็ น
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม Mitsubishi
Group ซึ่ งถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ฯ
รวมทั้งสิ้ นคิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ล ะ 20.09 ข อ งจ าน วน หุ้ น
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

-บริ ษทั MALC-Thai Co., Ltd.
ถือหุ้นโดย บริ ษทั ในกลุ่ม
Mitsubishi Group โดยมี
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd
(ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ) ใน
สัดส่วนร้อยละ 49.00 และมี
บริ ษทั อื่นในเครื อถือหุ้นส่วนที่
เหลือ
Mitsubishi Group คือ

ยอดค้ ำง

-

3.00

-

0.25

0.25

497.77

162.80
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นางนิดา ชิตานนท์

บริ ษทั นิติคาสติง้ จากัด

บริ ษทั ไทยรี ฟริ เจอเรชัน่
คอมโพเน้นท์ จากัด

บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินด้านหน้าของที่ดินบริ เวณโรงงานของบริ ษทั
ฯ รวมเนื้ อ ที่ 9 ไร่ เพื่ อใช้ป ระโยชน์ ใ นกิ จการของบริ ษัท ฯ
และเป็ นที่จอดรถ อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท และผูเ้ ช่ามี
สิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบกาหนดโดยจะต้องแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่งเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ ไปที่ตกลงกัน แต่บริ ษทั ฯ ได้รับการยกเว้นการ
เรี ยกเก็บค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริ ษทั ฯ ว่าจ้างผลิตงานเหล็ก ให้ ผลิตวัส ดุ ใช้สิ้ น เปลื องที่
จาเป็ น ซึ่ งเป็ นไปตามการดาเนิ น ธุ รกิ จปกติ แ ละเงื่ อนไข
การค้าโดยทัว่ ไปที่ตกลงกัน เทียบเคียงราคาตลาด
ซื้ออลูมิเนียม (เศษ) ที่ไม่ใช้แล้ว จากบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตาม
การด าเนิ นธุ รกิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไป
เทียบเคียงราคาตลาด
บริ ษทั ฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ ซื้ออลูมิเนียม (เศษ) ที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็ นไปตามการ
ดาเนิ นธุ รกิ จปกติ และเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไปเที ยบเคี ยง
ราคาตลาด

แบบ 56 - 1
Mitsubishi Corporation (ซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุ้น Mitsubishi
Corporation RTM Japan Ltd.
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ใน
สัดส่วนร้อยละ 75.00 และมี
บริ ษทั อื่นในเครื อถือหุ้นส่วน
ที่เหลือ
มารดาของนาย สหสี ห์ ชิ ต า
นนท์ ซึ่ งเป็ นกรรมการและ
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษัท โดยกลุ่ม
ของนางชิดา ชิตานนท์ ถือหุ้น
คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 3.91
ของจ านวนหุ้ น ทั้ง หมดของ
บริ ษทั ฯ

-

-

มี ก รรมการร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฯ
ได้ แ ก่ นายสั น ชั ย ชั ย เฉนี ย น
น า ย ส ห สี ห์ ชิ ต าน น ท์ .
รท.กมลนั ย ชัยเฉนี ย น และ
นางสรณีย์ ดีพนั ธุ์พงษ์

0.02

-

0.15

0.08

กรรมการร่ วมกับบริ ษัทฯ คื อ
นายสันชัย ชัยเฉนียน

0.4

-

8.6

0.34

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นรายการที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดังกล่าวแล้ว เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจปกติทวั่ ไป มีความสมเหตุสมผลของรายการ
รวมถึงเป็ นไปตามกลไกลตลาด ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป โดยปฏิบตั ิตามระเบียบ ผ่านขั้นตอน
การอนุ มัติถูกต้อง และในอนาคตจะยังคงมี อยู่ต่อไปตามความจาเป็ น ภายใต้เงื่ อ นไขการดาเนิ นตามปกติ ทางการค้า โดยใช้
นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกลตลาดและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
( ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ )

..............รับรองความถูกต้ อง

ห น้ า 35

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ส่ วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้ อมูลกำรเงินทีส่ ำคัญ
รอบบัญชีของบริ ษทั เริ่ มวันที่ 1 มกราคม และ สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
(ก) สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
ปี 2559 – 2563 ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน
5419 แห่ง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด รายงานการสอบบัญชีประจาปี สรุ ปได้ดงั นี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น และ งบกระแส
เงินสด สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ น ว่างบการเงินข้างต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2563 ผลการดา เนิ นงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ข) ข้อมูลจำกงบกำรเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั เปรี ยบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ( ตามตารางที่ 13/1 )
งบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษทั เปรี ยบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ( ตามตารางที่ 13/2 )
งบกระแสเงินสด เปรี ยบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ( ตามตารางที่ 13/3 )
(ค) อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ ( ตำมเอกสำรแนบ 13/4 )

ตำรำงที่ 13/1 : งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
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หน้ า 36

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
ตารางสรุปงบการเงิน
สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เพือ
่ ค ้า
ลูกหนีก
้ ารค ้า
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
บริษัททีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน - สุทธิ
ลูกหนีก
้ ารค ้า - สุทธิ
สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรั พย์หมุนเวีย นอืน
่
ื้ รอเรีย กคืน
ภาษี ซอ
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลรอเรีย กคืน
สินทรั พย์ตราสารอนุพน
ั ธ์
อืน
่ ๆ
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรั พย์ไม่หมุนเวีย นอืน
่
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี
้ เครือ
เงินมัดจาค่าซือ
่ งจักร
สินทรั พย์ไม่มต
ี ัวตน
สินทรั พย์ภาษี เงินได ้รอการตัดบัญชี
สินทรั พย์ไม่หมุนเวีย นอืน
่
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย์
้ ินและส่วนของผูถื
หนีส
้ อหุน
้
้ ินหมุนเวียน
หนีส
้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
ี ส์
เจ ้าหนีท
้ รั สต์ร ีซท
เจ ้าหนีก
้ จ
ิ การทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
บริษัททีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน
รวมเจ ้าหนีก
้ ารค ้า
เจ ้าหนีอ
้ น
ื่ บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
บริษัททีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ
ส่วนของหนีส
้ น
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ หมุนเวีย นอืน
หนีส
้ น
่
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
้ เครือ
เจ ้าหนีค
้ า่ ซือ
่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ค่าซ่อมแซมเครือ
่ งจักรทีเ่ สีย หายจากไฟไหม ้ค ้างจ่าย
อืน
่ ๆ
้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส
้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถ
หนีส
้ น
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
รายได ้จากโครงการรั ฐบาลรอตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ร ะยะยาวพนั กงาน
ิ ภาษี เงินได ้รอตัดบัญชี
หนีส
้ น
้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส
้ ิน
รวมหนีส
ส่วนของผูถื
้ อหุน
้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบีย น
หุนสามั
้
ญ 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุนละ
้
5 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล ้ว
หุนสามั
้
ญ 99,902,123 หุน้ มูลค่าหุนละ
้
5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุนสามั
้
ญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล ้ว - สารองตามกฏหมาย
ยั งไม่ได ้จัดสรร
รวมส่วนของผูถื
้ อหุน
้
้ ินและส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ อหุน
้

แบบ 56 - 1
2563

อ ัตรา
%

2562

อ ัตรา
%

อ ัตรา
%

2561

6,335,929.56

0.38

5,158,933.14

0.30

3,448,476.00

0.18

162,803,031.82
124,126,694.49
286,929,726.31
499,914,938.08

9.87
7.52
17.39
30.30

162,926,745.24
147,186,442.07
310,113,187.31
467,744,512.69

9.47
8.55
18.02
27.19

223,180,623.94
73,187,495.67
296,368,119.61
682,871,497.54

11.83
3.88
15.71
36.20

37,293,308.12
0.00
0.00
10,913,238.77
841,387,140.84

2.26
0.00
0.00
0.66
51.00

35,569,177.81
0.00
0.00
9,941,487.55
828,527,298.50

2.07
0.00
0.00
0.58
48.15

43,448,404.55
0.00
0.00
9,543,552.82
1,035,680,050.52

2.30
0.00
0.00
0.51
54.90

804,216,893.17

48.75

885,842,280.72

51.49

827,861,266.46

43.89

0.00
2,585,262.71
608,010.98
909,500.00

0.00
0.16
0.04
0.06

49,999.40
3,360,537.37
1,636,441.46
1,159,500.00

0.00
0.20
0.10
0.07

16,595,208.00
4,090,490.42
1,131,624.77
1,059,500.00

0.88
0.22
0.06
0.06

808,319,666.86
1,649,706,807.70

49.00
100.00

91,432,932.92
434,846,505.93

5.54
26.36

33,243,813.60
462,983,647.05

1.93
26.91

82,743,908.89
563,429,109.39

4.39
29.87

584,006.78
99,218,459.89
99,802,466.67

0.04
6.01
6.05

851,919.53
36,739,502.47
37,591,422.00

0.05
2.14
2.18

3,485,395.93
85,989,834.90
89,475,230.83

0.18
4.56
4.74

33,540,000.00

0.00
0.00
2.03
0.00

11,010,097.11

0.00
0.00
0.67

17,393,018.61
688,025,021.24
154,468,000.00
2,304,414.85
28,321,562.92
185,093,977.77
873,118,999.01

892,048,758.95
51.85
1,720,576,057.45 100.00

25,880,000.00

0.00
0.00
1.50
0.00

850,738,089.65
45.10
1,886,418,140.17 100.00

4,940,000.00

0.00
0.00
0.26
0.00

14,035,393.95

0.00
0.00
0.82

14,062,947.65

0.00
0.00
0.75

1.05
41.71

8,567,929.93
582,302,206.53

0.50
33.84

11,297,299.51
765,948,496.27

0.60
40.60

9.36
0.00
0.14
1.72
0.00
11.22
52.93

188,008,000.00

10.93
0.00
0.16
1.99
0.00
13.07
46.91

11,780,000.00

0.62
0.00
0.12
1.55
0.00
2.29
42.90

500,000,000.00

2,717,359.45
34,170,716.92
224,896,076.37
807,198,282.90

500,000,000.00

499,510,614.96
374,400,000.00

30.28
22.69

50,000,000.00
-147,322,806.27
776,587,808.69
1,649,706,807.70

3.03
-8.93
47.07
100.00

499,510,614.96
374,400,000.00

2,251,940.02
29,249,205.92
43,281,145.94
809,229,642.21

500,000,000.00
29.03
21.76

50,000,000.00
2.91
-10,532,840.41
-0.61
913,377,774.55
53.09
1,720,576,057.45 100.00

499,510,614.96
374,400,000.00

26.48
19.85

50,000,000.00
2.65
153,277,882.53
8.13
1,077,188,497.49
57.10
1,886,418,139.70 100.00
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บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ตำรำงที่ 13/2 : งบกำไรขำดทุน เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
ตารางสรุปงบการเงิน
รายได้
รายได ้จากการขาย
รายได ้อืน
่
กาไรจากตราสารอนุพน
ั ธ์ทย
ี่ ั งไม่เกิดขึน
้ จริง
ดอกเบีย
้ เงินกู ้ทีไ่ ด ้รั บลดหย่อน
เงินชดเชยเครือ
่ งจักรทีเ่ สีย หายจากไฟไหม ้
กาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น
กาไรจากการขายสินทรั พย์
กาไรจากสัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค ้าในโภคภัณฑ์
อืน
่ ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา
่ ย
ต ้นทุนขาย
ค่าเผือ
่ การลดลงของมูลค่าสินค ้าคงเหลือ ( โอนกลับ )
ค่าใช ้จ่ายในการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ น
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค ้าในโภคภัณฑ์
ขาดทุนจากการปรั บมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพน
ั ธ์
รวมค่าใช้จา
่ ย
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
(รายได ้)/ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
กาไรสุทธิสาหร ับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่ สาหรั บปี
กาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -สุทธิจากภาษี เงินได ้
กาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จรวมสาหร ับปี

กาไรสุทธิ

อ ัตรา
%

2563
บาท
1,020,356,936

97.53

อ ัตรา
%

2562
บาท
1,569,203,917

0.00

97.83

อ ัตรา
%

2561
บาท
1,796,470,156

97.36

0.00

0.00

1.81
0.00
0.00
0.66
100.00

1.91
0.00
0.00
4,072,989
0.25
1,603,929,529 100.00

0.00
239,998
0.01
44,437,388
2.41
3,974,331
0.22
1,845,121,873 100.00

1,638,692,982 102.17
0.00
26,034,970
1.62
70,141,671
4.37
0.00
0.00

1,711,867,342

6,090,676
1,169,751,711

104.74
0.00
1.77
4.71
0.00
0.00
0.00
0.58
111.81

1,734,869,624 108.16

1,796,751,061

97.38

(123,535,319)

-11.81

(130,940,095)

-8.16

48,370,812

2.62

(13,995,797)

-1.34

(18,942,901)

-1.18

20,818,595

1.13

(137,531,116)

-13.15

(149,882,996)

-9.34

27,552,218

1.49

(674,514)

-0.06

1,014,980

0.06

(40,754)

0.00

(138,205,630)

-13.21

(148,868,016)

-9.28

27,592,972

1.50

18,916,582

6,942,874
1,046,216,392

1,095,847,180
18,509,738
49,304,117

1,415,665

0.14

30,618,400
34,222

2,040,653

19,570,327
65,230,827
82,565

92.78
0.00
1.06
3.54
0.00
0.00

0.13

(136,789,965)

(146,827,363)

27,592,972

(1.38)

(1.49)

0.28
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ตำรำงที่ 13/3 : งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรั บกระทบกาไรสุทธิก่อนภาษี เป็ นเงินสดรั บ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน :่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ
ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัย จะสูญ
ค่าเผือ
่ การลดลงของมูลค่าสินค ้าคงเหลือ ( โอนกลับ )
ตัดจาหน่ายเครือ
่ งจักร อุปกรณ์
ตัดจาหน่ายภีเงินได ้หัก ณ ทีจ่ า่ ย
(กาไร) ขาดทุน จากการจาหน่ายเครือ
่ งจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
(กาไร) ขาดทุน จากการจาหน่ายสินทรั พย์ไม่มต
ี ัวตน
(กาไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลีย
่ นทีย
่ ั งไม่เกิดขึน
้ จริง
(กาไร) ขาดทุน จากตราสารอนุพน
ั ธ์ทย
ี่ ั งไม่เกิดขึน
้ จริง
(กาไร) ขาดทุน จากสัญญาแลกเปลีย
่ นราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ทย
ี่ ั งไม่เกิดขึน
้ จริง
(กาไร) ขาดทุน จากการปรั บมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพน
ั ธ์
รายได ้จากเงินอุดหนุนรั ฐบาล
ค่าใช ้จ่ายดอกเบีย
้
ดอกเบีย
้ ตัดจาหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
สารองผลประโยชน์ร ะยะยาวพนั กงาน
ิ
กาไรจาการดาเนินงานก่อนการเปลีย
่ นแปลงในสินทรั พย์และหนีส
้ น
ดาเนินงาน
สินทรั พย์ดาเนินงานลดลง (เพิม
่ ขึน
้ )
ลูกหนีก
้ ารค ้า
สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์หมุนเวีย นอืน
่
สินทรพัย ์ไม่หมุนเวีย นอืน
่
ิ ดาเนินงานเพิม
หนีส
้ น
่ ขึน
้ (ลดลง)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า
เจ ้าหนีอ
้ น
ื่ บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
้ เครือ
เจ ้าหนีค
้ า่ ซือ
่ งและอุปกรณ์โรงงาน
ิ หมุนเวีย นอืน
หนีส
้ น
่
ิ ไม่หมุนเวีย นอืน
หนีส
้ น
่
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
้
จ่ายภาษี เงินได ้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
้ เครือ
เงินมัดจาค่าซือ
่ งจักรลดลง(เพิม
่ ขึน
้ )
้ เครือ
ซือ
่ งจักรและอุปกรณ์
เงินสดรั บจากการจาหน่ายเครือ
่ งจักรและยานพาหนะ
้ สินทรั พย์ไม่มต
ซือ
ี ัวตน
เงินสดรั บจากการจาหน่ายสินทรั พย์ไม่มต
ี ัวตน
เงินสดรั บจากเงินอุดหนุนรั ฐบาล
เงินสดสุทธิใช ้ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ จากสถาบันการเงินเพิม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
่ ขึน
้ (ลดลง)
ี ส์เพิม
เจ ้าหนีท
้ รั สต์ร ีซท
่ ขึน
้ (ลดลง)
ชาระคืนเงินกู ้ระยะยาว
เงินสดรั บจากเงินกู ้ระยะยาว
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ชาระคืนหนีส
้ น
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ
่ น(ลดลง)สุ
ทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดต ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติ
่
ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
้ เครือ
ซือ
่ งจักรและอุปกรณ์ซงึ่ ยั งไม่ถ งึ กาหนดชาระ
ยานพาหนะทีไ่ ด ้มาภายใต ้สัญญาเช่าการเงิน
การจ่ายหุนปั
้ นผล
เงินปั นผลค ้างจ่าย
โอนเงินมัดจาเป็ นเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์

แบบ 56 - 1
D

D

D

2563
บาท

2562
บาท

2561
บาท

(137,531,116)

(149,882,996)

27,552,218

99,526,986

104,101,493

102,507,392

2,264,932

11,797,241
247,749.00

588,693

(14,658,264)
1,697,960.00
67,137.00
(34,222)

(8,178,071)

(470,702)

(7,372,808)

6,090,676
(412,944)
13,995,797

(339,445)
18,942,900

(251,972)
20,818,595

4,253,549

10,351,978

3,149,271

(19,401,498)

(30,224,161)

158,207,688

22,868,603
(38,089,701)
(2,695,881)
250,000

(13,950,669)
224,995,400
7,448,646
(100,000)

14,972,343
(43,541,971)
(25,703,682)

57,746,195

(53,363,829)

(7,142,233)

6,455,488
(8,333,121)
18,800,085

(6,450,446)
(2,074,786)
126,280,155

(13,788,091)
(1,329,060)
81,674,994

(14,244,245)
4,555,840

(19,433,629)
(34,492)
106,812,034

(20,492,767)
(827)
61,181,400

50,000
(12,959,255)
958,878
(353,875)

16,545,208
(155,436,217)
109,296
(554,500)

14,805,008
(67,480,329)
240,000
(138,500)

(12,304,252)

(139,336,213)

(52,573,821)

58,189,119
(23,383,710)
(25,880,000)
-

(49,500,095)
(96,466,334)
(19,425,000)
216,593,000

74,149,456
(35,903,982)
(28,080,000)

8,925,409

-16,966,936
34,234,635

-19,961,329
(9,795,855)

1,176,997
5,158,933
6,335,930

1,710,457
3,448,476
5,158,933

(1,188,276)
4,636,752
3,448,476

1,706,422

2,345,022

3,572,144

-

16,425.00

(239,998)

19,096.00
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(ค) อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ตำรำงที่ 13/4
อ ัตราส่วนทางการเงินทีส
่ าค ัญ
อ ัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวีย นลูกหนีก
้ ารค ้า
ระยะเวลาเก็ บหนีเ้ ฉลีย
่
อัตราส่วนหมุนเวีย นสินค ้าเฉลีย
่
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่
อัตราส่วนหมุนเวีย นเจ ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

2563
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

-

2562
1.223
0.43
0.01
3.40
106
14.31
25.15
2.12
170.04
39.06 -

2561
1.423
0.54
0.16
5.15
70
18.71
19.24
2.84
126.70
37.56 -

1.352
0.39
0.08
5.88
61
19.34
18.61
2.55
141.35
61.56

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอืน
่
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุน้

%
%
%
%
%
%

-7.40%
-14.04%
0.66%
-3.69%
-13.21%
-16.36%

-4.43%
-10.56%
0.25%
-81.57%
-9.28%
-14.96%

4.71%
-0.01%
0.21%
126.48%
1.50%
2.57%

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรั พย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรั พย์

%
%
เท่า

-8.20%
-5.14%
0.62

-8.25%
-6.00%
0.89

1.46%
15.00%
0.98

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุน้
อัตราส่วนหนีส
้ น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล

เท่า
เท่า
เท่า
%

1.12
0.53
0.34
0.00%

0.88
4.27
0.62
-11.40%

0.75
6.28
0.70
72.34%

%

-2.29%

-1.67%

8.18%

EBITDA
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14. กำรวิเครำะห์ และ คำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังมุ่งเน้นการจาหน่ ายอลูมิเนียมชนิ ดม้วน (Roll Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock &
Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil โดยมีสัดส่ วนปริ มาณของ Rolled Product 96.05%
ของยอดขายทั้งหมด และเพิ่ มขึ้น 5.67% เมื่ อเที ยบกับปี 2562 สาหรับ ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดแผ่น (Sheet Product) มี สัดส่ วนของ
ปริ มาณการขายในปี 2563 เพียง 3.95% ของปริ มาณขายทั้งหมด ลดลงจากปี ก่อนหน้า 56.59%
สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2563 นั้น บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 138.21 ล้านบาท ยอดขายอยู่ที่
1,020.35 ล้านบาท ลดลง 34.97% จากปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็ นผลจากสถานการณ์โควิด 19 สาหรับเปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนขาย
ต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 104.4% มาอยู่ที่ 107.4% ซึ่ งสู งกว่าปี ก่อนเนื่องจากการผลิตและขายในระดับต่า ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารลดลง 28.3 ล้านบาท จาก 96.17 อยู่ที่ 67.81 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนลดลงในช่วงโควิดระบาด ดอกเบี้ยลดลงจาก
18.94 มาอยูท่ ี่ 13.96 ล้านบาท รายได้อื่น 6.94 ล้านบาท มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12.83 ล้านบาท
โดยสรุ ปในปี 2563 นี้ บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิ 138.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ -13.21 โดยเท่ากับ -1.38 บาทต่อหุ้น
และมีขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่ อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) เท่ากับร้อยละ -2.29 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ -1.67
ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,649.71ล้านบาท ลดลง 70.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 สิ นทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 828.53 ล้านบาท มาอยู่ที่ 841.39 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ้นในหมวดสิ นค้าคงเหลือ จาก
467.74 ล้านบาท มาอยู่ที่ 499.91 ล้านบาท จากการสนับสนุ นการฟื้ นตัวของธุ รกิจสาหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น ลดลง
เล็กน้อยจาก 310.11 ล้านบาท มาอยู่ที่ 286.93 ล้านบาท สิ นทรัพย์ถาวรลดลงจาก 885.84 มาอยู่ที่ 804.22 ล้านบาท สาเหตุจาก
ไม่มีการลงทุนจานวนมากและติดตั้งเครื่ องจักรใหม่ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 45.51 ล้านบาท มาอยู่ที่ 48.21 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นภาษีรอเรี ยกคืน ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้นอยูท่ ี่ 873.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 807.20 ล้านบาท เพื่อรองรับ
ปริ มาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียน (การกูย้ ืมเงินระยะสั้นรวมส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1
ปี ) เพิ่มขึ้นจาก 582.30 ล้านบาท มาอยูท่ ี่ 688.03 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกูร้ ะยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกูร้ ะยะยาวที่
ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ) ลดลงเหลือ 154.47 ล้านบาท จาก 188.01 ล้านบาท หนี้ สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 224.89 ล้าน
บาท มาอยู่ที่ 185.09 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากเงินกูย้ ืมระยะยาวสาหรับเครื่ องจักร สารองผลประโยชน์พนักงานลดลงจาก
34.17 มาอยู่ที่ 28.32 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น ลดลงจาก 913.38 ล้านบาท มาอยู่ที่ 776.59 ล้านบาท สาเหตุจากยัง
ขาดทุนต่อเนื่อง และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรติดลบเพิ่มขึ้นจาก 10.53 ล้านบาท มาอยูท่ ี่ติดลบ 147.32 ล้านบาท
สาหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.42 มาอยู่ที่
1.22 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.88 มาอยูท่ ี่ 1.12 อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรมี
ตัวเลขเป็ นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ที่ -13.21 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน และต่อสิ นทรัพย์รวมอยู่ที่ -16.36% และ
-8.20% ตามลาดับ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน 4.56 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิใช้ไปในการลงทุน 12.30
ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน 8.93 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ประจางวดลดลง 1.17 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ย 106 วัน เพิ่มขึ้นจาก 70 วัน อัตราเวลาการชาระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 127 วัน อยูท่ ี่ 170 วัน
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บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
“ บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริ ษทั ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่ เป็ นเท็จ ไม่ท าให้ ผูอ้ ื่น สาคัญ ผิดหรื อไม่ ขาดข้อมูลที่ ควรต้อ งแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั แล้ว
2. บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้ง
ของบริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3. บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 สิ งหาคม 2563 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายการทางการเงินของบริ ษทั
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายสหสี ห์ ชิตานนท์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายสหสี ห์ ชิตานนท์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”
ชื่อ

ลำยมือชื่อ

ตำแหน่ ง

1. นางสรณี ย ์ ดีพนั ธุ์พงษ์

ประธานคณะกรรมการ

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

2. นายสหสี ห์ ชิตานนท์

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารและการเงิน

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

ชื่อ
ผูร้ ับมอบอานาจ

นายสหสี ห์ ชิตานนท์

ตำแหน่ ง
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารและการเงิน

ลำยมือชื่อ
.....................................
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เอกสารแนบ 1
บริษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุการบริษ ัท
อายุ
่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
(ปี )

1*

2

3*

นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์

a

นายไชยยง ดีพันธุพ
์ งษ์

ประธานกรรมการ / กรรมการผู ้มีอานาจ

b

นายสหสีห ์ ชิตานนท์

รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

กรรมการ / กรรมการผู ้จัดการ /

67

73

57

ผู ้อานวยการสายบริหารและสนั บสนุน

ส ัดส่วนการ

ความส ัมพ ันธ์ทาง

ถือหุน
้ ใน

ครอบคร ัวระหว่าง

บริษ ัท (%)

กรรมการและ

นางทรงศิร ิ สุนทรวิภาต

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ. วโรปกรณ์

การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Corporate Secretary Development
รุน
่ ที่ 15

2551-ปั จจุบัน

กรรมการ / เลขานุการบริษัท

บมจ. วโรปกรณ์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน
่ 81/2009

2563-ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการผู ้มีอานาจ

บมจ. วโรปกรณ์

2539-2540

ผู ้จัดการโรงงาน / ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต

บมจ. วโรปกรณ์

2540-2545

ผู ้จัดการโรงงาน

บมจ. วโรปกรณ์

2545-2558

ผู ้อานวนการฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร

บมจ. วโรปกรณ์

2551-ปั จจุบัน

รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

บมจ. วโรปกรณ์

2539-ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. วโรปกรณ์

2541-2543

รองผู ้อานวยการฝ่ ายบริหาร

บมจ. วโรปกรณ์

2544-ปั จจุบัน

ผู ้อานวยการฝ่ ายบริหารและการเงิน

บมจ. วโรปกรณ์

2551-ปั จจุบัน

กรรมการผู ้จัดการ / กรรมการผู ้มีอานาจ

บมจ. วโรปกรณ์

-

2542-ปั จจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. วโรปกรณ์

-

2538-ปั จจุบัน

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. วโรปกรณ์

-

-

2558-ปั จจุบัน

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บมจ. วโรปกรณ์

-

-

2562-ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. วโรปกรณ์

ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้ า I.I.T. Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

** 4.59

ภรรยาประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

บริษท
ั /
ประเภทธุรกิจ

2543-ปั จจุบัน

ประกาศนียบัตร บอนมัทคอลเลจออฟเทคโนโลยี ประเทศอังกฤษ

** 4.59 สามีประธานกรรมการ

0.17

ปริญญาโท MBA Eastern Michigan University

ลูกพีล
่ ก
ู น ้องประธานกรรมการ

ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

86

่ หน่วยงาน/
ชือ
ช่วงเวลา

ผูบ
้ ริหาร

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ปี 2003

4

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง

-

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ปี 2003

5

นายมาโมรุ คูโบต ้า

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

78

ปริญญาตรีทางด ้านนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัย เค.โอ. ประเทศญีป
่ น
ุ่

6

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

58

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์, United Kingdom

** 0.47

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) 90/2554
7

นายปิ ตพ
ิ งษ์ พิศาลบุตร c

กรรมการอิสระ

56

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford สหรัฐอเมริกา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Successful
Formulation & Execution of Strategy, Director Certification Program,
การบริหารการจัดการด ้านความมัง่ คงขัน
้ สูง, การป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สมาคมวิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

8

นายจิรวุฒ ิ จัยวัฒน์

กรรมการ

64

ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ (Engineering Management)

0.89

ลูกพีล
่ ก
ู น ้องประธานกรรมการ

2558-ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. วโรปกรณ์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ
่ งกล (Mechanical Engineering) Rensselaer
Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.
* กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก
่ าหนดในหนั งสือรับรองปั จจุบัน ** นั บรวมหุ ้นของคูส
่ มรส ลาดับ 1 -11 กรรมการบริษัทฯ ลาดับ 1 - 3, 12-15 ผู ้บริหาร 4 รายแรก ลาดับ 16 - 24 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายบริหารประจาโรงงาน *** ได ้รับแต่งตัง้ 13 มี.ค 2563
a

นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์ ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานกรรมการเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

c

นายปิ ตพ
ิ งษ์ พิศาลบุตร ได ้รับแต่งตัง้ เข ้าเป็ นกรรมการอิสระเมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แทน นายสุจต
ิ ์ หวัง่ หลี ทีล
่ าออก

e

นายเอะซึโอะ ยามามูระ เข ้าเป็ นกรรมการเมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ทีล
่ าออก

b

**** เข ้าปฏิบัตห
ิ น ้าที่ 20 ต.ค.2563

นายไชยยงค์ ดีพันธุพ
์ งษ์ ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารและกรรมการเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
d

นายโยชินาโอะ โตโยดะ ได ้รับแต่งตัง้ เข ้าเป็ นกรรมการเมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาตาเบ ้ ทีล
่ าออกก
f

นายปราโมทย์ หาญสกุล ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์

(ผู ้บริหาร/ผู ้มีอานาจควบคุมทุกท่านไม่เคยมีประวัตก
ิ ารกระทาผิดกฏหมายทางอาญา การถูกพิพากษาว่าเป็ นบุคคลล ้มละลายหรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา)
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เอกสารแนบ 1
บริษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุการบริษ ัท
อายุ
่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
(ปี )

9

ร.ท.กมลนั ย ชัยเฉนียน

กรรมการ

64

ส ัดส่วนการ

ความส ัมพ ันธ์ทาง

ถือหุน
้ ใน

ครอบคร ัวระหว่าง

บริษ ัท (%)

กรรมการและ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง
่ หน่วยงาน/
ชือ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ผูบ
้ ริหาร
ปริญญา MBA Cornell University / ปริญญาตรีทางด ้านวิศวเคมี มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์

0.72

ลูกพีล
่ ก
ู น ้องประธานกรรมการ

บริษท
ั /
ประเภทธุรกิจ

2539-ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. วโรปกรณ์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
Certification Projram (DCP), Director Accreditation Projram (DAP) ปี 2003
10

นายโยชินาโอะ โตโยดะ

d

กรรมการ

61

e

กรรมการ

53

ผู ้อานวยการฝ่ ายนิตก
ิ รรม สายนิตก
ิ รรม

63

11

นายเอะซึโอะ ยามามูระ

12

นายปราโมทย์ หาญสกุล f

13

น.ส.วาสนา สุขสายันต์

ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชี สายบัญชี

51

Mechanical Engineering Dept. Eaculty of Engineering of Shiruoka University
Hokkaido University, Faculty of Economics and Business

-

-

2563-ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. วโรปกรณ์

-

-

2563-ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ. วโรปกรณ์

-

2537-2545

นิตก
ิ ร

บมจ. วโรปกรณ์

2545-2550

รองผู ้อานวยการฝ่ านนิตก
ิ รรม

บมจ. วโรปกรณ์

2550-ปั จจุบัน

ผู ้อานวยการฝ่ านนิตก
ิ รรม

บมจ. วโรปกรณ์

2554-2560

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี

บมจ. วโรปกรณ์

2561-ปั จจุบัน

ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชี สายบัญชี

บมจ. วโรปกรณ์

2558-2560

วิศวกรอาวุโส

บมจ. วโรปกรณ์

2561-2563

ผู ้ช่วยผู ้อานวยการฝ่ ายวิศวกรรม สายโรงงาน

บมจ. วโรปกรณ์

2563

ผู ้ช่วยผู ้อานวยการสายการตลาดและสนั บสนุน

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ผู ้อานวยการสายการตลาดและสนั บสนุน

บมจ. วโรปกรณ์

2544-2548

ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ผู ้จัดการโรงงาน

บมจ. วโรปกรณ์

2547

หัวหน ้าฝ่ ายวางแผน

บมจ. วโรปกรณ์

2548

วิศวกรฝ่ ายผลิต / วิศวกรฝ่ ายเทคโนโลยีการผลิต บมจ. วโรปกรณ์

2550-2552

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายวางแผนการผลิต

บมจ. วโรปกรณ์

2552-2560

ผู ้จัดการฝ่ ายวางแผนการผลิต

บมจ. วโรปกรณ์

2559-2561

ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงงาน

บมจ. วโรปกรณ์

ปริญญาตรี สาขานิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง / ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-

-

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
14

น.ส.กัญญภัทร ดีพันธุพ
์ งษ์

ผู ้ช่วยผู ้อานวยการสายการตลาดและสนั บสนุน ***

38

0.27

ปริญญาตรี วิศวกรรมสาสตร์ (ไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุตรประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

Master of Seience in Indutrial Engineering, University of Pittsburgh /

15

นายฐตวรรษ จันทร์ศรี

ผู ้จัดการโรงงาน ****

57

ครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of Science in Industrial Education)

-

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล(Mechanical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี
M.B.A. B.Sc.in Ind Ed. (Mechanical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี
16

นายเกษม กุศลศิรค
ิ ณ
ุ

ผช.ผู ้จัดการโรงงาน***
ด ้านวางแผน คุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต

45

ปริญญาตรีวท
ิ ยาศาสตร์อต
ุ สาหกรรม สาขาอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์

-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าลาดกระบัง

สายโรงงาน

-

2561-2562
2563-ปั จจุบัน
* กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก
่ าหนดในหนั งสือรับรองปั จจุบัน ** นั บรวมหุ ้นของคูส
่ มรส ลาดับ 1 -11 กรรมการบริษัทฯ ลาดับ 1 - 3, 12-15 ผู ้บริหาร 4 รายแรก ลาดับ 16 - 24 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายบริหารประจาโรงงาน *** ได ้รับแต่งตัง้ 13 มี.ค 2563
a

นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์ ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานกรรมการเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

c

นายปิ ตพ
ิ งษ์ พิศาลบุตร ได ้รับแต่งตัง้ เข ้าเป็ นกรรมการอิสระเมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แทน นายสุจต
ิ ์ หวัง่ หลี ทีล
่ าออก

e

นายเอะซึโอะ ยามามูระ เข ้าเป็ นกรรมการเมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ทีล
่ าออก

b

ผช.ผอ.ด ้านวางแผนและประกันคุณภาพ/งาน
บริหารจัดการต ้นทุน
ผช.ผู ้จัดการโรงงานด ้านวางแผน คุณภาพและ
เทคโนโลยีการผลิต

บมจ. วโรปกรณ์
บมจ. วโรปกรณ์

**** เข ้าปฏิบัตห
ิ น ้าที่ 20 ต.ค.2563

นายไชยยงค์ ดีพันธุพ
์ งษ์ ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารและกรรมการเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
d

นายโยชินาโอะ โตโยดะ ได ้รับแต่งตัง้ เข ้าเป็ นกรรมการเมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาตาเบ ้ ทีล
่ าออกก
f

นายปราโมทย์ หาญสกุล ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์

(ผู ้บริหาร/ผู ้มีอานาจควบคุมทุกท่านไม่เคยมีประวัตก
ิ ารกระทาผิดกฏหมายทางอาญา การถูกพิพากษาว่าเป็ นบุคคลล ้มละลายหรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา)

………………..รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 44

เอกสารแนบ 1
บริษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุการบริษ ัท
อายุ
่ -สกุล / ตาแหน่ง
ชือ

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา
(ปี )

17

นายประจวบ เลือดไทย

ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงงานด ้านการผลิตและวิศวกรรม

54

ส ัดส่วนการ

ความส ัมพ ันธ์ทาง

ถือหุน
้ ใน

ครอบคร ัวระหว่าง

บริษ ัท (%)

กรรมการและ

นายคาซูฮโิ ร อิโนะอุเอะ

ทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคอาวุโส สายโรงงาน

53

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครือ
่ งกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering). Kagoshima University, Japan

19

น.ส.ประภา พิศท
ุ ธิธาดา

้ สายบริหารและสนั บสนุน
ผู ้จัดการจัดซือ

49

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี / ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร (กว.เครือ
่ งกล)

20

นายนวพล สิงห์นล
ิ

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม

44

ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมไฟฟ้ ากาลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-

-

-

-

นายอาณั ฐ จัมปานั นท์

ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต 2

41

นายสมเกียรติ ขุนพิทักษ์

ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต 3

41

ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี

นางสาวรัศมี นนท์ศริ ิ

ผู ้จัดการฝ่ ายกลยุทธจัดหาและโลจิสติกส์

37

สายบริหารและสนั บสนุน

24

นางสาวลภัสรดา สายคา

ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บมจ. วโรปกรณ์

2546-2559

ผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม

บมจ. วโรปกรณ์

2559-2563

ทีป
่ รึกษาฝ่ ายวิศวกรรม

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ผช.ผู ้จัดการโรงงานด ้านการผลิตและวิศวกรรม

บมจ. วโรปกรณ์

2542-2546

ทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิค

บมจ. วโรปกรณ์

2559-ปั จจุบัน

ทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคอาวุโส

บมจ. วโรปกรณ์
บมจ. วโรปกรณ์

-

-

2561-2563

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายบารุงรักษา

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม

บมจ. วโรปกรณ์

2552-2554

วิศวกรผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

บมจ. วโรปกรณ์

2554-2555

Supervisor 2

บมจ. วโรปกรณ์

2555-2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายผลิต 1

บมจ. วโรปกรณ์

2561-2563

ผจก.ฝ่ ายผลิต 1

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ผจก.ฝ่ ายผลิต 2

บมจ. วโรปกรณ์

2552

วิศวกร / Supervisor 4

บมจ. วโรปกรณ์

2553-2554

Supervisor4 / รักษาการผช.ผจก.ฝ่ ายผลิต 2

บมจ. วโรปกรณ์

2554-2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายผลิต 2, 3

บมจ. วโรปกรณ์

2561-2563

ผจก.ฝ่ ายผลิต 2

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ผจก.ฝ่ ายผลิต 3

บมจ. วโรปกรณ์

2559-2560

Sales Co-ordinator

บมจ. วโรปกรณ์

2560

ผช.ผจก.ฝ่ ายกลยุทธจัดหาและโลจิสติกส์

บมจ. วโรปกรณ์

2561

ผจก.ฝ่ ายกลยุทธจัดหาและโลจิสติกส์

บมจ. วโรปกรณ์

2562-2563

ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล

บมจ. วโรปกรณ์

2563-ปั จจุบัน

ผู ้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

บมจ. วโรปกรณ์

-

-

-

-

-

ปริญญาโท Master of Science in Supply Chain Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

44

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายเทคนิคการผลิต

้
ผู ้จัดการ/ฝ่ ายจัดซือ

สายโรงงาน ***

23

2544-2546

2552-ปั จจุบัน

-

ปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-

สายบริหารและการเงิน

-

* กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามทีก
่ าหนดในหนั งสือรับรองปั จจุบัน ** นั บรวมหุ ้นของคูส
่ มรส ลาดับ 1 -11 กรรมการบริษัทฯ ลาดับ 1 - 3, 12-15 ผู ้บริหาร 4 รายแรก ลาดับ 16 - 24 เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายบริหารประจาโรงงาน *** ได ้รับแต่งตัง้ 13 มี.ค 2563
a

นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์ ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานกรรมการเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

c

นายปิ ตพ
ิ งษ์ พิศาลบุตร ได ้รับแต่งตัง้ เข ้าเป็ นกรรมการอิสระเมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แทน นายสุจต
ิ ์ หวัง่ หลี ทีล
่ าออก

e

นายเอะซึโอะ ยามามูระ เข ้าเป็ นกรรมการเมือ
่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ทีล
่ าออก

b

บริษท
ั /
ประเภทธุรกิจ

-

สายโรงงาน ***

22

ตาแหน่ง

-

สายโรงงาน ***
21

่ หน่วยงาน/
ชือ
ช่วงเวลา

ผูบ
้ ริหาร

สายโรงงาน ***

18

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหล ัง

**** เข ้าปฏิบัตห
ิ น ้าที่ 20 ต.ค.2563

นายไชยยงค์ ดีพันธุพ
์ งษ์ ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารและกรรมการเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเฉนียน ทีล
่ าออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
d

นายโยชินาโอะ โตโยดะ ได ้รับแต่งตัง้ เข ้าเป็ นกรรมการเมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาตาเบ ้ ทีล
่ าออกก
f

นายปราโมทย์ หาญสกุล ได ้รับแต่งตัง้ ให ้เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย ์ ดีพันธุพ
์ งษ์

(ผู ้บริหาร/ผู ้มีอานาจควบคุมทุกท่านไม่เคยมีประวัตก
ิ ารกระทาผิดกฏหมายทางอาญา การถูกพิพากษาว่าเป็ นบุคคลล ้มละลายหรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์ในระยะ 10 ปี ทีผ
่ า่ นมา)
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บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
-ไม่มี -
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บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกีย่ วกับเจ้ ำหน้ ำที่งำนตรวจสอบภำยใน
นำงสำวพัชรำวรรณ มำโนช อำยุ 41 ปี
การศึกษา:

ปริ ญญาตรี บริ หารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การอบรม:

ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายใน (CPIAT-22) สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทางาน:

2563 – ปัจจุบนั : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
2561 – 2562 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ เนิล เอนจีเนียริ ง จากัด
2558 – 2561 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั เจ้าพระยาประกันภัย จากัด (มหาชน)
2557 – 2558 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั บางกอกสหประกันภัย จากัด (มหาชน)
2555 – 2557 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั สิ นทรัพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2552
: เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั ศรี ไทย จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

-ไม่มี-
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บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

เอกสำรแนบ 4
รำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รำยละเอียดอืน่ ๆ
เอกสำรแนบ 5
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ 3 ท่าน ได้มีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
และผูบ้ ริ หาร 3 ครั้ง และประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริ หาร 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
สาระสาคัญในการประชุมร่ วมกัน เพื่อประเมินผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีภายใน สรุ ปได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่ได้กาหนดเพิ่มเติม
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง ที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน
ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสังเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิ บัติหน้าที่ ตามกฎบัตร คงเป็ นไป
ตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาหรับปี 2563 ยังไม่มีรายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ชอบร่ วมกั น ในการแต่ ง ตั้ งผู ้ ส อบบั ญ ชี น าเสนอต่ อ กรรมการ
บริ ษั ท วโรปกรณ์ จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 โดยแต่ ง ตั้ ง
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 ต่อจากปี 2563

(นางทรงศิริ สุ นทรวิภาต)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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